
1 

 

  

PROGRAMMABEGROTING 2023 
Inclusief meerjarenperspectief 2024-2026 

GEMEENTE BERGEN 
Provincie Limburg 



2 

PROGRAMMABEGROTING 2023 
 

 
 
 
 
 
 

Gemeente Bergen 
Postbus 140 
5854 ZJ Bergen 
Tel: 0485 - 34 83 83 
Fax: 0485 - 34 28 44 
Bezoekadres: Raadhuisstraat 2, Bergen 
Internet: www.bergen.nl 
E-mail: info@bergen.nl 
 
Sociale mediaFacebook: https://www.facebook.com/gemeentebergen 
Instagram: https://www.instagram.com/gemeentebergen_l/ 
 
Foto op de omslag van de ‘Wachter’ door Truus Hopman 
 
 
 
 
  

http://www.bergen.nl/
mailto:info@bergen.nl
https://www.facebook.com/gemeentebergen
https://www.instagram.com/gemeentebergen_l/


3 

Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 3 

Deel 1 Algemeen .................................................................................................................................... 4 

Deel 2 De programma's ....................................................................................................................... 18 

Programma 1 Samenleving ................................................................................................................ 19 

Programma 2 Ruimte en Economie ................................................................................................... 25 

Programma 3  Bestuur en Financiën ................................................................................................. 40 

Samenvatting programma’s ............................................................................................................... 47 

Deel 3 De Paragrafen ........................................................................................................................... 49 

Paragraaf A Lokale Heffingen ............................................................................................................ 50 

Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................ 57 

Paragraaf C Onderhoud Kapitaalgoederen ....................................................................................... 64 

Paragraaf D Financiering .................................................................................................................... 67 

Paragraaf E Bedrijfsvoering ............................................................................................................... 71 

Paragraaf F Verbonden Partijen ......................................................................................................... 75 

Paragraaf G Grondbeleid .................................................................................................................... 88 

Raadsbesluit ........................................................................................................................................ 92 

Bijlagen ................................................................................................................................................. 93 

Bijlage 1 Reserves en voorzieningen ................................................................................................ 95 

Bijlage 2 Meerjarige balansprognose ................................................................................................ 96 

Bijlage 3 Investeringskredieten.......................................................................................................... 97 

Bijlage 4 Beleidsindicatoren ............................................................................................................... 98 

Bijlage 5 EMU Saldo .......................................................................................................................... 100 

Bijlage 6 Portefeuilleverdeling college ............................................................................................ 101 

Bijlage 7 Lijst met afkortingen ......................................................................................................... 103 

Bijlage 8 Investeringskredieten 2023 .............................................................................................. 105 

 

  



4 

Deel 1 Algemeen



5 

 
 

Voorstel aan de gemeenteraad  

  
  
Datum besluitvorming college  Portefeuillehouder  Datum vergadering  
4 oktober 2022  A. Splinter  8 november 2022  
      
Onderwerp  
Programmabegroting 2023-2026   
  
Aan de raad,  
  

 

Voorwoord 
 
Hierbij bieden wij u de ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 aan. 
De begroting is meerjarig sluitend en er blijft voldoende budget over om de beleidswensen van uw 
raad uit te kunnen voeren. Wij zijn verheugd dat wij met inachtneming van onze goede financiële 
situatie een begroting kunnen aanbieden waarin wij de lasten voor de burgers laag kunnen houden in 
deze onzekere financiële toekomstige situatie voor velen. Achtereenvolgens gaan wij in op: 

 
o Inleiding - Bestuurlijke hoofdlijn 
o Relatie met de begroting 
o Argumenten 
o Communicatie 
o Juridische aspecten 
o Financiën / fiscale gevolgen 
o Voorstel 

 
Inleiding - Bestuurlijke hoofdlijn 
 
Het Coalitieprogramma 2022 - 2026 is de basis voor het opstellen van deze meerjarenbegroting. De 
begroting 2023 is de eerste begroting die wij u aanbieden met inachtneming van  het 
coalitieprogramma 2022-2026. 
 
In deze begroting bouwen wij voort op behaalde resultaten en lijnen die in de afgelopen periode (2018 
– 2022) zijn uitgezet. Wij investeren in de algemene basisvoorzieningen en vitale gemeenschappen 
met als doel een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Wij blijven een actief grondbeleid 
voeren om te voldoen aan de behoefte om, samen met marktpartijen, meer woningen te realiseren in 
onze gemeente. Mede gelet op de energiecrisis is het belangrijk dat we blijven inzetten op 
energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie. 
 
Bij het onderdeel ‘beleidsvoorstellen’ geven wij aan hoe we invulling geven aan onze bestuurlijke 
ambitie. 
  

Relatie met begroting / coalitieprogramma / speerpunten  

 
Financiële positie 
 
Er is sprake van  een sterke financiële uitgangspositie. De financiële positie bestaat uit twee 
onderdelen. Enerzijds is er  een beschikbaar vermogen opgebouwd om risico’s op te vangen en om 
noodzakelijke investeringen mogelijk te maken. Anderzijds is er  financiële budgetruimte in de huidige 
begroting beschikbaar voor het uitvoeren van gericht beleid. Dit kan een intensivering van oud beleid 
zijn of het opzetten van nieuw beleid. 
 
De vermogenspositie brengen we in beeld in de paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicomanagement. De financiële budgetruimte wordt hieronder weergegeven.  
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In lijn met de landelijke tendens zien we forse overschotten in de jaren 2023 tot en met 2025. Vanaf 
het jaar 2026 daalt – naar huidig inzicht - de jaarlijkse budgetruimte fors. Dit komt doordat de 
afspraken over de financiële verhouding met het rijk vanaf dat jaar wijzigen. De raming van de 
algemene uitkering en de hierin opgenomen stelposten is gebaseerd op de meicirculaire 
gemeentefonds. U wordt zo spoedig mogelijk  geïnformeerd over de effecten van de 
septembercirculaire. 
 
Bij het presenteren van de Kaderbrief (raad: juli 2022) hebben we u geïnformeerd over voorgenomen 
uitgangspunten voor het maken van deze begroting. Samenvattend is dit: 

• Inflatie: 2,5% Het percentage is gebaseerd op de cijfers uit het Centraal Economisch Plan. 
Daarnaast hebben wij een stelpost opgenomen van €  649.000. Wij realiseren ons dat op dit 
moment andere percentages de realiteit zijn. We gaan er van uit dat hogere inflatie via een 
hogere algemene uitkering wordt gecompenseerd dan wel dat de opgenomen stelpost voor 
voldoende dekking zorgt. 

• De opbrengst van de OZB, forensenbelasting en verblijfsbelasting is eveneens verhoogd met 
de inflatie-index van 2,5%.  

• Ten aanzien van de milieuheffingen (afvalstoffenheffing en rioolrecht) wordt een 
kostendekkende tariefstelling aangehouden.  
 

Bovenstaande én de begrote bedragen van 2022 zijn in beginsel de basis voor het jaar 2023. 
Uiteraard hebben wij ook rekening gehouden met de structurele effecten van de bestuursrapportage 
zoals we die in september 2022 aan u hebben aangeboden.  Wij hebben reëel geraamd naar huidig 
inzicht.  Uitgangspunt is dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Incidentele 
inkomsten of meevallers voegen we toe aan de algemene vrij reserve. Voor incidentele tegenvallers is 
de vrije reserve beschikbaar.  
  

Argumenten  

 
Bij het opstellen van de begroting zijn 40 wensen voor nieuw beleid in beeld gekomen. De 
beleidswensen zijn vervolgens onderverdeeld in 3 categorieën: 

• Wensenlijst coalitieprogramma 

• Wensenlijst bedrijfsvoering 

• Wensenlijst overig 
  
 
Hieronder gaan we in op de 3 wensenlijsten. 
 
 
Wensenlijst Coalitieprogramma 
 

Omschrijving 
Inv.   Expl. Expl. Expl. Expl. 

Inc. Struct. 2023 2024 2025 2026 

Keurmerk Veilig ondernemen Industrieterrein 7.500   7.500       

Parkmanagement de Flammert   14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

Businessplan toekomstbestendig de Flammert 25.000   2.167 2.167 2.167 2.167 

Combinatiefunctionaris/cultuurcoach   10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Geheugenhuis   5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Uitbreiding post tijdelijk personeel   100.000 100.000 100.000 100.000   

Bergen beweegt natuurlijk (beweegcoach)   26.400 26.400 26.400 26.400 26.400 

Uitvoeren preventief jeugdbeleid   100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Actueel financieel meerjarenperspectief 2023 2024 2025 2026

Actueel saldo Begroting 2023 - 2026 1.128.496 2.180.341 2.905.343 523.277
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Informatiepunt digitale overheid/bibliotheek   13.038 13.038 13.038 13.038 13.038 

Maatschappelijk werk jeugd en gezin   55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 

Acties, werkbudget aanpak armoedebestrijding   95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 

Bezetting Verduursamen   100.000 100.000 100.000 100.000   

Onderzoek verplaatsing Asseldonk 25.000   5.500 5.500 5.500 5.500 

Verhoging fte in kader woningbouwopgave   70.000 70.000 70.000 70.000   

Bijstelling gem.woonvisie/verord. 30.000   30.000       

Aanpassing gemeentehuis   PM         

Visie doorontwikkeling Wellsmeer 120.000   120.000       

       

  Totalen 753.605 596.105 596.105 326.105 

 
 
Keurmerk veilig Ondernemen Industrieterrein 
We zijn met ondernemers in overleg om te komen tot parkmanagement, onderdeel hiervan is het 
keurmerk veilig ondernemen.  
 
Parkmanagement de Flammert 
De gemeenteraad heeft ermee ingestemd om een pilotproject parkmanagement te organiseren op 
Industrieterrein de Flammert. Ook hier gaan we met ondernemers in overleg om te kijken of er 
voldoende draagvlak is voor deze maatregel. 
 
Businessplan toekomstbestendig de Flammert  
De gemeenteraad heeft het Businessplan Toekomstig bestendig Bedrijventerrein De Flammert laten 
opstellen. Uit dit plan blijkt dat er maatregelen genomen moeten worden op het gebied van Veiligheid, 
Duurzaamheid en aantrekkelijkheid. 
Maatregelen worden zowel door bedrijven als door de gemeente opgepakt, echter is er nog geen 
(werk)budget vastgesteld. Voorgesteld wordt om hiervoor € 25.000 op te nemen zodat er een start 
gemaakt kan worden met de uitwerking van de maatregelen. Deze hebben vooral betrekking op de 
verkeersveiligheid en de groenstructuren. Daar waar dat opportuun is wordt van bedrijven ook 
verwacht dat men een bijdrage levert. 
 
Combinatiefunctionaris/cultuurcoach 
Een samenhangend aanbod van onderwijs, sport en cultuur biedt een rijke leeromgeving waarin 
kinderen en jongeren de kans krijgen om hun talenten optimaal te ontplooien, sociale vaardigheden op 
te doen en plezier te hebben. Om kinderen hiervoor de kans te geven, zijn laagdrempelige 
voorzieningen nodig. Daarbij gaat het deels om activiteiten binnen de school maar ook om activiteiten 
die plaatsvinden met en bij sportverenigingen en culturele instellingen. In onze gemeente zijn de 
activiteiten op dit moment vooral gericht op sport en bewegen, de cultuurcomponent ontbreekt. 

Een cultuurcoach kan hierin verandering aanbrengen. Hij of zij stimuleert deelnemen aan cultuur door 
iedereen en verbindt verschillende sectoren, zoals onderwijs, verenigingsleven en cultuuraanbieders. 
Hiermee bevorderen we dat jeugd  vertrouwd raakt met kunst- en cultuur en worden jongeren 
gestimuleerd tot actieve kunstbeoefening. De ruimte die er is voor de scholen om gebruik te maken 
van “Cultuureducatie met kwaliteit” wordt beter benut. Het lokale verenigingsleven kan hiervoor 
worden ingezet en kan in ruil hiervoor gebruik maken van de deskundigheid van de cultuurcoach. 

Voor de cultuurcoach wordt een inzet van 5 uur per week gevraagd. Dit is vergelijkbaar met de inzet 
bij andere gemeenten. 
 
Geheugenhuis 
Het Geheugenhuis in de bibliotheek is een laagdrempelige ontmoetingsplek. Het beslaat het hele 
spectrum van onthouden en vergeten: van  het 'fit houden' van je geheugen tot serieuze onderwerpen 
zoals dementie en mantelzorg. Bezoekers vinden er een collectie boeken en spelmaterialen, maar 
kunnen er ook terecht voor ontmoeting en met vragen. Er worden regelmatig geheugen gerelateerde 
activiteiten georganiseerd. 
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De activiteiten van het geheugenhuis vinden plaats in de bibliotheek in Bergen en zijn een aanvulling 
op reeds bestaande initiatieven. In overleg met de partners die al activiteiten op dat gebied initiëren, 
zoals werkgroep dementie vriendelijk, alzheimercafé, mantelzorgondersteuner en KBO computerclub 
wordt jaarlijks een nieuw programma opgesteld. 

Op dit moment is er nog geen “Geheugenhuis” in de bibliotheek in onze gemeente. Gelet op de steeds 
ouder wordende bevolking die langer thuis woont, al dan niet ondersteund door mantelzorgers, 
voorziet het geheugenhuis in een behoefte. Ook wordt hiermee een bijdrage geleverd aan het 
tegengaan van de toenemende eenzaamheid onder ouderen.ie 
Het aantal inwoners dat een hoge leeftijd bereikt, daarbij genoodzaakt is om langer thuis te wonen en 
een toenemende kans heeft om een vorm van dementie te ontwikkelen, neemt toe. Een adequaat 
hulpaanbod, waarvan het geheugenhuis onderdeel is, is daarom noodzakelijk.   
 
Uitbreiding post tijdelijk personeel 
De gemeente Bergen zoekt constant actief naar manieren (om vaak duurdere) inhuur van externe 

krachten beperkt te houden. Dit realiseren we door flexibele banen om te zetten naar vaste of tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten maar ook door flexibele inzet van eigen medewerkers te benutten.  

Hierbij is het wel noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen capaciteit welke de organisatie 
wel aan zich wil binden en welke capaciteit nodig is om tijdelijk aan zich te binden. Voorbeelden 
hiervan zijn herbezetting door langdurig ziekteverzuim, tijdelijk specifieke kennis inhuren of het 
invullen van moeilijk invulbare vacatures door externen.  
 
Het huidige budget voor vervanging bij ziekte is ontoereikend. Niet alle verzuim hoeft te worden 
vervangen maar een opwaardering naar € 200.000 is noodzakelijk.  
 
De gewenste uitbreiding wordt vooralsnog voor de jaren 2023-2025 opgenomen en in 2025 voeren we 
een evaluatie uit. 
 
Bergen beweegt natuurlijk (beweegcoach) 
Gemeente Bergen neemt deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties van het Rijk. Samen met 
diverse lokale en regionale partijen worden in de gemeente Bergen beweegcoaches ingezet, 
genaamd Bergen Beweegt Natuurlijk. 
 
De beweegcoaches zijn in dienst bij Bureau Ne9en, een overkoepelende organisatie die 
verantwoordelijk is voor het werkgeverschap van de beweegcoaches. 
 
De beweegcoaches werken volgens de programmalijnen: 

- Sportieve en gezonde jeugd; 
- Positieve gezondheid; 
- Vitale sport- en beweegaanbieders. 

 
Er wordt een rijksbijdrage ontvangen vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties. Om deze formatie 
te bekostigen is vanaf 2023 is  een bedrag van € 26.400 noodzakelijk om invulling te geven aan 
Bergen beweegt natuurlijk. 
 
Uitvoeren preventief jeugdbeleid 
De gemeente heeft een aantal (preventieve) actielijnen op de uitvoering van het jeugdbeleid. Om die 
actielijnen op goed niveau te brengen dienen we die zaken te intensiveren en opnieuw in te voeren. 
Het preventief jeugdbeleid is nu versnipperd en er is onvoldoende aandacht voor de groep jongeren in 
de leeftijd van 12-25 jaar.  
 
Inzet jeugd en jongerenwerker: Met de inzet van de jeugd en jongerenwerker kunnen we de jongeren 
beter in beeld krijgen en houden. Ook kan de jongerenwerker activiteiten organiseren in 
samenwerking mét de jongeren waardoor zij eerder in beeld kómen en langer in beeld blijven. We zien 
onder andere als gevolg van Corona dat eenzaamheid bij jongeren op de loer ligt. Juist in de leeftijd 
van 12 tot 25 jaar bestaat er een risico (door switch van vrienden, studie, werk, zelfstandig wonen, 
etc.) op eenzaamheid en depressiviteit. 
De jeugd en jongerenwerker heeft naast het organiseren van activiteiten voor de jongeren tevens een 
signalering- en verwijzings-functie naar andere professionals (denk hierbij aan: jeugdconsulenten, 
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straatcoaches, Boa’s, maatschappelijk werk). Het is een belangrijke laagdrempelige schakel tussen de 
doelgroep en de professionals. 
De jeugd-jongerenwerker is dus de spin in het web tussen scholen, sportverenigingen, straatcoaches, 
etc. Hij draagt er zorg voor dat de versnippering  verbonden wordt. 
 
Activiteitenbudget: Om de jongeren te binden moet worden aangesloten bij de leefwereld van de 
jongeren. Om de jeugd uit te kunnen dagen en te verleiden deel te nemen aan activiteiten 
(zaalvoetbaltoernooien, clinics, workshops, etc.) is budget nodig om dat te kunnen organiseren. De 
jeugd en jongerenwerker kan dit budget inzetten voor organisatie van die activiteiten. 
 
Intensivering straatcoaches: Ook is er toename van overlast gevende jeugd en jeugdcriminaliteit. 
Tevens zijn er geen ontmoetingsplekken, wat juist voor deze doelgroep zo van belang is. 
Straatcoaches signaleren de overlastgevende groepen jongeren, leggen contact en onderhouden die 
contacten. Daar waar nodig schakelen zij met professionals. Doelstelling is om een goed contact op te 
krijgen met de jongeren, vertrouwen met hen op te bouwen om in een vroeg stadium grip te krijgen op 
de jongeren. Hierdoor kunnen de jongeren ondersteund en gecorrigeerd worden. Tevens zal dit de 
overlast van de jongeren beperken. 
 
Juist de onderlinge verbinding tussen de straatcoaches en de jeugd-jongerenwerker maakt dat er een 
sluitende aanpak is voor de jeugd in de leeftijd tussen de 12 en de 25 jaar binnen onze gemeente. 
 
Om de inzet van een Jeugd- en Jongerenwerker en de Straatcoaches op aanvaardbaar niveau uit 
kunnen voeren en te borgen is een uitbreiding van de structurele middelen met vooralsnog  
€ 100.000 noodzakelijk. 
 
Informatiepunt digitale overheid/bibliotheek 
Bibliotheken zijn er voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen, van jong tot oud en van laag- tot 
hoogopgeleid. De Bibliotheek biedt toegang tot kennis en ondersteunt bij een leven lang leren. Vanuit 
haar rol als informatiemakelaar vormt de Bibliotheek een fundamentele bouwsteen voor de 
samenleving van de 21e eeuw. 

In Nederland hebben 4 miljoen mensen onvoldoende digitale basisvaardigheden om zaken rondom 
hun persoonlijke leven online goed te kunnen regelen. Voor deze doelgroep, en dit zijn zeker niet 
alleen ouderen, is het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in het leven geroepen. 

Het Informatiepunt komt voort uit de sleutelrol die De Bibliotheek heeft gekregen bij drie grote 
maatschappelijke opgaven (geletterde samenleving, participatie in informatiesamenleving en een 
leven lang leren). Vanaf juni 2021 is BiblioPlus gestart met de eerste twee Informatiepunten in Cuijk 
en Boxmeer. In 2022 start in Bibliotheek Gennep een Informatiepunt. In 2023 wil men starten in de 
overige vestigingen, waaronder Bergen. 

De doelstelling van Biblioplus is om in 2023 vanuit de zeven Informatiepunten jaarlijks 1.500 
vragenstellers verder te helpen. Naast het beantwoorden van de initiële vraag is hierbij ook het 
achterhalen van de ‘vraag achter de vraag’ van belang. Dit vraagt dan ook om een Informatiepunt dat 
professioneel wordt bemenst. De Bibliotheek is geen formele hulpverlener, maar wel een plek waar 
mensen makkelijk binnen lopen met een praktische informatievraag. Het informatiepunt is dan ook een 
belangrijk en laagdrempelig signaleringsloket voor mensen met bijvoorbeeld geldzorgen, moeite met 
lezen en schrijven of een zwak sociaal netwerk.   
 
Maatschappelijk werk jeugd en gezin 
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs krijgt de gemeente Bergen middelen van het 

Rijk. Deze middelen worden ingezet op een viertal interventies. Een interventie is de inzet (een jaar) 

van een maatschappelijk werker jeugd en gezin (16 uur per week). De eerste geluiden en berichten 

zijn erg positief. Er wordt met de maatschappelijk werker jeugd en gezin in een behoefte voorzien.  

Acties, werkbudget aanpak armoedebestrijding 
Het lopende armoedebestrijdingsplan dateert uit 2016 en is aan actualisatie toe. De acties (onderzoek, 
communicatie en uitvoering) uit het plan kunnen bekostigd worden uit dit werkbudget. De geraamde 
kosten bedragen € 15.000. 
De verruiming van de regeling leidt naar verwachting tot een extra benodigd budget van € 80.000. 
Totaal aan verwachte kosten verruiming en onderzoek armoedebestrijding 95.000. 
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Bezetting Verduursamen 
Het programma VerduurSAMEN2030 gaat in 2023 de 2e programmaperiode in. Deze periode betreft 
de “Grootschalige uitrol”. Nu gaan we echt grote stappen maken en geven we onder andere uitvoering 
aan het gemeentelijk isolatieprogramma als uitwerking op het Nationaal Isolatieprogramma. Daarnaast 
blijven we werken aan kleinschalige opwek van duurzame energie en het stimuleren van 
burgerinitiatief. 
Om dit met minimaal dezelfde energie en effect te kunnen blijven doen is het nodig om het team aan 
te vullen met een junior communicatie- en projectmedewerker gedurende de periode van de gewenste 
uitrol van 2023 t/m 2025.  
De kosten van het vorenstaande worden geraamd op € 100.000 per jaar. 
 
De gewenste uitbreiding nemen we vooralsnog op voor de jaren 2023-2025 waarbij we in 2025 een 
evaluatie uit zullen voeren.   
 
Onderzoek verplaatsing Asseldonk 
In het coalitieprogramma is het volgende opgenomen: Uitgangspunt is dat elk dorp in onze gemeente 
beschikt over een goed functionerende multifunctionele accommodatie. Nader onderzoek ten behoeve 
van Den Asseldonk in Nieuw Bergen wordt uitgevoerd. Hierbij wordt bezien of en op welke wijze 
verplaatsing gerealiseerd kan worden. 
 
Dit biedt mogelijkheden voor woningbouw en past binnen het actief grondbeleid om te voldoen aan de 
wens en behoefte om bij vrijwel alle kernen mogelijkheden voor nieuwbouw te realiseren.  
 
Vorenstaande zal in goede samenhang moeten worden onderzocht en daarvoor zal ook externe 
expertise nodig zijn. De kosten van een onderzoek worden geraamd op € 25.000. 
 
Verhoging fte in kader woningbouwopgave 
In het coalitieprogramma is het volgende opgenomen: 
Wij blijven een actief grondbeleid voeren om te voldoen aan de wens en behoefte om eventueel 
samen met marktpartijen meer woningen te realiseren in onze gemeente. Bij vrijwel alle kernen zijn er 
mogelijkheden voor nieuwbouw. Wij stellen een gemeentelijke woonvisie op die uitmondt in 
bestemmingsplanwijzigingen met woning-bouwvolumes. We zorgen voor voldoende ambtelijke 
capaciteit om de woningbouwdoelstellingen te halen.  
 
Het ophogen van de ambitie betekent op meerdere fronten een opschaling van de capaciteit.  
De kosten hiervan worden geraamd op € 70.000. 
 
De gewenste uitbreiding vooralsnog voor de jaren 2023-2025 in financiële zin op te nemen en in 2025 
een evaluatie uit te voeren.   
 
Bijstelling gemeentelijke woonvisie/opstellen huisvestingsverordening. 
In het coalitieprogramma is het volgende opgenomen: 
Wij stellen een gemeentelijke woonvisie op die uitmondt in bestemmingsplanwijzigingen met 
woningbouwvolumes.  
 
Daarnaast ontwikkelt (op basis van de nationale Woon- en bouwagenda) de Minister van VRO 
programma’s om meer regie op de volkshuisvesting te pakken. Het gaat om de volgende 
programmalijnen: 

• Woningbouw  

• Een thuis voor iedereen (aandachtgroepen)  

• Betaalbaar wonen  

• Leefbaarheid en veiligheid  

• Verduurzaming gebouwde omgeving  

• Wonen en ouderen 
 
De conclusie die uit de tweede programmalijn (aandachtgroepen) getrokken kan worden is, dat een 
woonzorgvisie voor meerdere aandachtgroepen en een huisvestingsverordening verplicht worden 
gesteld.  
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Bijstelling is dan ook noodzakelijk en hier is externe ondersteuning voor nodig.  De inschatting is dat 
hiervoor € 30.000 nodig is. 
 
Aanpassing gemeentehuis 
Voor de noodzakelijke aanpassingen aan het gemeentehuis is extra budget nodig. De plannen worden 
op dit moment uitgewerkt waarbij het uitgangspunt sober en doelmatig is. Op het moment dat de 
plannen gereed zijn kan een budget hiervoor worden benoemd. Op dit moment is er voor de 
aanpassing van het gemeentehuis een bedrag van € 965.000 beschikbaar. Om te voldoen aan de 
wettelijke vereisten is het noodzakelijk om meer middelen beschikbaar te krijgen. 
 
Visie doorontwikkeling Wellsmeer 
De maatschappelijke druk om aan te sluiten op of nabij het Energielandgoed Wellsmeer neemt toe. 
Daarnaast hebben verschillende partijen in het verleden gepolst naar mogelijkheden. 
Er doen zich kansen voor om ELWM, Tuindorp en omgeving ruimtelijk en economisch te versterken, 
hier willen we in strategische zin regie op houden en dit vraagt om een visie. De kosten van deze visie 
worden geraamd op € 120.000. 
 
 
3Wensenlijst Bedrijfsvoering 
 

Omschrijving 
Inv.   Expl. Expl. Expl. Expl. 

Inc. Struct. 2023 2024 2025 2026 

Vervanging vrachtauto 260.000           

Vervanging veegmachine 175.000           

Netwerkmonitoring Siem/SOC   38.500 38.500 38.500 38.500 38.500 

Overzetten oud archief naar Djuma 30.000   30.000 0 0 0 

Factuurherkenning 12.500 2.500 12.500 2.500 2.500 2.500 

       

  Totalen 81.000 41.000 41.000 41.000 

 
 
Vervanging vrachtauto buitendienst 
De huidige vrachtauto heeft bouwjaar 2006 en is door de gemeente Bergen aangekocht in 2009. De 
vrachtauto is toentertijd van de gemeente Gennep gekocht. Gezien de hoge onderhoudskosten is 
vervanging noodzakelijk. Dekking van deze investering komt ten laste van de algemene reserve. 
 
Vervanging veegmachine 
De veegmachine is in 2023 aan vervanging toe op grond van Arbo – en financiële overwegingen. De 
huidige veegmachine is  in 2013 aangekocht en wordt ingezet bij het dagelijks reinigen van de wegen 
en pleinen.  Onderzocht is of lease financieel voordeliger is. Dit blijkt niet het geval te zijn. 
 
De aanschafwaarde van de veegmachine is €175.000. 
 
Dekking van deze investering komt ten laste van de algemene reserve. 
 
Netwerkmonitoring Siem/Soc 
Vanuit de Baseline Informatieveiligheid Overheid zijn we verplicht om ons netwerk te monitoren. 
Hiermee kunnen we inkomend en uitgaand netwerkverkeer monitoren op onregelmatigheden en dit 
direct correleren en er (automatisch) actie op ondernemen. We zijn wettelijk verplicht om deze taak uit 
te voeren. 
 
Overzetten oud archief naar het nieuwe zaaksysteem (Djuma) 
Op dit moment wordt voor de registratie van het nog bestaande analoge archief een applicatie 
gebruikt die al jaren niet meer voldoet en waarvan de gegevens overgezet moeten worden naar het 
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nieuwe zaaksysteem, zodat we in ieder geval van de analoge stukken nog de juiste dossiers kunnen 
terug vinden. 
 
Factuurherkenning 
We willen starten met digitale factuurherkenning. Steeds meer documenten komen digitaal binnen. Via 
de module factuurherkenning kunnen facturen geautomatiseerd ingelezen worden in de financiële 
administratie. Dit voorkomt handmatige registratie werkzaamheden waardoor facturen sneller door de 
organisatie verwerkt kunnen worden.   
 
 
Wensenlijst overig 

 

Omschrijving 
Inv.   Expl. Expl. Expl. Expl. 

Inc. Struct. 2023 2024 2025 2026 

Landschapsplan deel 2 20.000   4.400 4.400 4.400 4.400 

Groenblauwe revolutie schoolpleinen   25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Subsidiebeleid   pm         

Werkbudget vrijetijdseconomie   25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

Subsidie SPV 200.000   17.333 17.333 17.333 17.333 

Grensovergang Siebengewald 50.000   3.000 3.000 3.000 3.000 

Ondersteuning raad/cie leden   10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Beestenbende   12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 

Natuur inclusieve landbouw in Maasdal 30.000   6.600 6.600 6.600 6.600 

Verhogen budget ecologisch bermbeheer   10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Verhogen budget planologie   10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Verhogen budget ruimtelijke advies   25.000 25.000 25.000 25.000   

Onderzoek (her)ontwikkeling Siebengewald 25.000   5.500 5.500 5.500 5.500 

Voorb.krediet groot onderhoud kampbrug 50.000   3.000 3.000 3.000 3.000 

Onderhoud/beheer Romaanse Toren 30.000   30.000       

ACT Interventieteam      PM     

Veiligheidsdagen Bergen   15.000   15.000   15.000 

Groenonderhoud rotondes 60.000  3.600 3.600 3.600 3.600 

Herinrichting Heijmanspark Afferden   0 0 0 0 

Herinrichting zwembadterrein 20.000  20.000    

       

  Totalen 210.933 175.933 160.933 150.933 

 
 

Landschapsplan deel 2 
Het huidige Landschapsplan dateert uit 2013. Hierin staan de groenelementen die bescherming nodig 
hebben. Op basis van dit landschapsplan wordt geadviseerd een inhoudelijke uitbreiding te realiseren. 
Eén die gedetailleerder de plekken vormgeeft met bijzondere cultuurhistorie, speciale aandacht voor 
inrichting van verschillende overgangen tussen dorpen, agrarische gronden en recreatie- en 
natuurgebieden.  
Voortbordurend hierop ontbreekt een uitvoeringsplan. Een plan dat zoekgebieden weergeeft voor 
nieuw groen en plant keuzes. Een praktisch toepasbaar plan dat het beleid tot uitvoering brengt. 
Gemeente Bergen heeft structureel een bedrag beschikbaar voor herplant/aanplant. Daarnaast is er 
de beschikking over compensatiemiddelen of andere subsidiemogelijkheden.  
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De zoekgebieden voor groenelementen zijn gebaseerd op: 
- groene verbindingen 
- robuuste ecosystemen,  
- verzachten van de randen rondom het Nationaal Park 
- kwaliteitsslag dorpsentree en buitengebied 
- bloemrijke akkerranden 
- uitwerking van natuur inclusieve landbouw 
Hiermee geven we uitvoering aan de Omgevingsvisie Bergen 2030. 

 
Groenblauwe revolutie schoolpleinen 

Per jaar wordt er een schoolplein in onze gemeente meegenomen in het project groenblauwe revolutie 
schoolpleinen. In 2022 is eenmalig budget beschikbaar gesteld om voor een eerste schoolplein mee te 
doen. Om elk schoolplein mee te nemen, is voor de komende jaren geld nodig. Is hiermee een 
voortzetting van de start in 2022. 
In Waterpanel Noord (Noord en Midden Limburg) is de ambitie vastgesteld om in zes jaar tijd 80% 
procent van de basisschoolpleinen, dat zijn ongeveer 160 scholen te vergroenen en Waterklaar te 
maken. Dit is het programma ‘GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen’. In onze gemeente hebben we 
zes scholen op vijf locaties die daarvoor in aanmerking komen en we stellen voor om elk jaar één 
school op te pakken. In 2022 wordt op één locatie gestart. Het programma ontzorgt de scholen en 
gemeente gedurende het hele traject en biedt naast de fysieke herinrichting ook klimaatlessen aan. 
De omvorming van grijs naar groenblauw plein vermindert wateroverlast en hittestress en nodigt uit tot 
beweging en spel en creëert daarmee een veel gezondere schoolomgeving. Dit heeft een direct, 
bewezen effect op het welbevinden van leerlingen. 
 
De bijdrage van de gemeente geeft een impuls aan de scholen om deze transformatie op te pakken. 
Het programma biedt intensive begeleiding en een financiële bijdrage. Daarnaast moeten scholen zelf 
en met bijdragen/subsidies van derden voor aanvullende financiering zorgen. 
 
Het programma ‘GroenBlauwe Revolutie Schoolpleinen’ geeft invulling aan de ambities vastgelegd in 
het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig in te richten. Dit 
programma draagt bij aan realisatie en aan bewustwording op alle thema’s van klimaatverandering: 
wateroverlast, droogte, hitte, waterkwaliteit en biodiversiteit en aan een gezonde en veilige 
speel/leeromgeving. 
Het programma levert ook een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de ambities uit de  
‘Omgevingsvisie Bergen 2030’. o.a. meest toekomstbestendige gemeente, gezonde leefomgeving, 
waterbeheer op maat, natuurwaarden en biodiversiteit versterken, leefklimaat in de dorpen. 
 
Subsidiebeleid 

Momenteel zijn we bezig met de evaluatie van het huidige subsidiebeleid. Hierin worden de kaders 
van uw raad, trends en ontwikkelingen meegenomen. Vooralsnog is nog  niet duidelijk wat de 
financiële effecten hiervan zijn, daarom is een p.m. raming opgenomen. 
 
Werkbudget vrijetijdseconomie 

De gemeenteraad heeft in september 2021 het Actieprogramma Vrijetijdseconomie vastgesteld.  
Samen met de sector wordt in werkgroepen gewerkt aan het uitwerken van projectideeën passend 
binnen het programma vrijetijdseconomie. De verwachting is dat voor een deel van deze projecten 
gemeentelijke cofinanciering noodzakelijk is. 
 
Voorgesteld wordt om hiervoor € 25.000 te ramen, zodat de projecten die nu worden uitgewerkt 
opgepakt kunnen worden. Daar waar dat opportuun is wordt van ondernemers ook verwacht dat men 
een bijdrage levert. 
 

Subsidie SPV 

Er kan 50% kostendekkende subsidie worden aangevraagd voor het Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid (SPV) om infrastructurele plannen door te voeren, bijvoorbeeld het invoeren van 
60km/uur in het buitengebied, het verkeersveilig maken van kruispunten en het fietsvriendelijk 
inrichten van de weg.  
 
Voor deze subsidie kunnen we als gemeente Bergen een maximum bedrag van €200.000,00 
aanvragen vanuit de regio om aan de SPV te besteden. De overige 50% van het bedrag dient de 
gemeente zelf bij te dragen. 
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Grensovergang Siebengewald 
Voor het inrichten van een fiets- en voetgangersvriendelijke en verkeersveilige grensovergang naar 
Duitsland aan de Gochsedijk wordt voor dit plan wordt met de gemeente Goch, Kreis Kleve en de 
Strassen NRW samengewerkt.  
 
Ondersteuning raad/cie. leden 

Gewenst is een budget van € 10.000 voor de ondersteuning van raads- en commissieleden. Er is 
sprake van een extra raadsfractie, dus extra commissieleden, waardoor er meer vraag is naar 
ondersteuning. 
 
Beestenbende 
De Beestenbende is een organisatie die een project aanbiedt voor lagere school kinderen gericht op 
de leefomgeving waarbij de kinderen zich inzetten voor een betere wereld. De Beestenbende zet zich 
in voor mens, dier en milieu. Kinderen kunnen zich gratis aanmelden bij de Bestenbende en 
gedurende het jaar gaan zij allerlei leuke activiteiten ondernemen op het vlak van duurzaamheid, 
milieu en educatie. Eén van de onderdelen van de Beestenbende is ook het opruimen van zwerfvuil in 
kleine groepjes onder leiding van een volwassen begeleider. Als beloning hebben de kinderen jaarlijks 
een grote Beestenbendedag in een dierentuin. Gedurende het jaar zullen er ook activiteiten 
plaatsvinden gericht op duurzaamheid, energiebesparing etc.. De Beestenbende richt zich op het 
bewust maken van het gedrag van de jonge jeugd die daarmee weer invloed kan hebben op het 
gedrag van hun ouders en familieleden voor nu en in de toekomst. 
 
De pilot is zeer succesvol, er zijn tot nu toe ongeveer 100 aanmeldingen en nog niet alle scholen zijn 
bezocht. Gezien het succes van het project wordt voorgesteld om dit structureel te maken. 
 
Natuur inclusieve landbouw in Maasdal 
Er wordt op dit moment een pilot/studie uitgevoerd door de HAS naar natuur inclusieve landbouw in 
het Maasdal met als vraagstelling: Hoe kunnen we renderende voedselproductie met respect voor 
landschappelijke omgeving met haar biodiversiteit laten plaatsvinden, en een duurzaam financieel, 
sociaal, cultureel en natuurlijk rendement genereren? 
 
De projectaanpak bestaat uit 3 fases met steeds een go/no go moment. 
Per fase bedragen de kosten ongeveer € 10.000. 
 
Verhogen budget ecologisch bermbeheer 
Een deel van het ecologisch bermbeheer is uitbesteed. Uit de aanbesteding is gebleken dat de kosten 
hoger zijn dan begroot. De kostenverhoging zit met name in de duurdere brandstofprijzen  en 
machineprijzen. 
 
Verhogen budget planologie 
Jaarlijks wordt er door de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld voor planologie. Dit betreft 
een bedrag van € 20.000.   
 
Van het budget planologie worden onder meer de volgende kosten betaald: 
- Juridische adviezen die we als gemeente in het kader van een bestemmingsplanprocedure 

inwinnen.  
- Kosten opstellen bestemmingsplannen waarvoor wij zelf opdracht geven.  
- Inwinnen advies (verplicht) n.a.v. verzoeken om vergoeding van planschade 
 
In het coalitieprogramma is een hogere woningbouwambitie opgenomen. Dat heeft ook invloed op de 
bovenstaande werkzaamheden. 
 
Het voorstel is het bedrag te verhogen met € 10.000. 
 
Verhogen budget ruimtelijke advies 
Wij blijven een actief grondbeleid voeren om te voldoen aan de wens en behoefte om eventueel 
samen met marktpartijen meer woningen te realiseren in onze gemeente. Bij vrijwel alle kernen zijn er 
mogelijkheden voor nieuwbouw. Wij stellen een gemeentelijke woonvisie op die uitmondt in 
bestemmingsplanwijzigingen met woningbouwvolumes. We zorgen voor voldoende ambtelijke 
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capaciteit om de woningbouw-doelstellingen te halen. Dat betekent een toename van het aantal 
gemeentelijke plannen, maar ook particuliere plannen.  
 
Voor de afweging en goede ruimtelijke inpassing is advies van externen nodig, bijv. op gebied van 
stedenbouw, juridisch voor contracten, en milieutechnisch.. 
 
Het huidig budget van € 50.000 zal dan ontoereikend zijn. Een verhoging met € 25.000 is wenselijk.  
 
De gewenste uitbreiding vooralsnog voor de jaren 2023-2025 op te nemen en in 2025 een evaluatie 
uit te voeren. 
 
Onderzoek (her)ontwikkeling Siebengewald 
De gymzaal in Siebengewald is verouderd en er is besloten om het dorp mee te laten denken over de 
toekomst hiervan.  
Het meest wenselijke scenario  is om de huidige gymzaal en school te slopen en een nieuwe school 
en adequate gymnastiekfaciliteit te realiseren bij het MFC en het sportpark. Dan is er sprake van een 
maatschappelijk hart in Siebengewald waar alle faciliteiten samenkomen. 
 
Daarnaast denken de sportverenigingen van Siebengewald, Afferden en Bergen na over een fusie. Dit 
biedt mogelijkheden voor woningbouw en past binnen het actief grondbeleid om te voldoen aan de 
wens en behoefte om bij vrijwel alle kernen mogelijkheden voor nieuwbouw te realiseren.  
 
E.e.a. zal in goede samenhang moeten worden onderzocht en daarvoor zal ook externe expertise 
nodig zijn. De kosten van een onderzoek wordt geraamd op € 25.000. 
 
Voorbereidingskrediet groot onderhoud kampbrug 
Periodiek worden de kunstwerken binnen onze gemeente geïnspecteerd. Uit deze inspectie en een 
nader onderzoek is gebleken dat de Kampbrug te Well groot onderhoud behoeft. 
 
Deze onderhoudswerkzaamheden dienen uiterlijk in 2024 te worden uitgevoerd. Daar nog niet exact 
duidelijk is wat de werkzaamheden precies behelzen wordt voor de begroting van 2023 gevraagd om 
een voorbereidingskrediet van € 50.000 om de exacte werkzaamheden en kosten te kunnen bepalen. 
Vervolgens wordt op basis van deze voorbereiding, in de begroting van 2024 het definitieve 
uitvoeringskrediet aangevraagd. 
 
Onderhoud/beheer Romaanse Toren 
De Limburgse Monumentenwacht heeft al een aantal jaren op een rij gesignaleerd dat er veel 
achterstallig onderhoud is aan de toren. Dit is door ons onderkend. Er dient onderhoud en restauratie 
plaats te vinden. In het verleden is al € 30.000 hiervoor gereserveerd.  
 
ACT Interventieteam 
In 2021 is in de kop van Noord-Limburg gestart met het ACT! Dit wordt grotendeels gefinancierd 

vanuit de Regiodeal. De regiodeal loopt in 2024 af. Gezien de resultaten die het ACT! boekt is het 

wenselijk dit te continueren. 

Veiligheidsdagen Bergen 
In 2022 zijn de Veiligheidsdagen voor het eerst georganiseerd. Inwoners hebben kennis kunnen 
maken met de veiligheidspartners. Om inwoners te blijven informeren en de scholen te blijven 
betrekken bij dit onderwerp is het wenselijk de Veiligheidsdagen eens per twee jaar te organiseren. 
 
Groenonderhoud rotondes 
De N271 is belangrijkste ontsluitingsweg van en naar onze gemeente. De beplanting van de 
aanwezige rotondes heeft een kwaliteitsimpuls nodig om te zorgen voor een betere uitstraling.   
 
Herinrichting Heijmanspark Afferden 
In de begroting van 2022 is een budget opgenomen van € 250.000 voor de herinrichting van het 
Heijmanspark te Afferden. Met dit budget is het voorbereidings- en participatie proces gestart om te 
komen tot een ontwerp voor de herinrichting van het Heijmanspark.  

Op basis van een uitgebreid participatie proces met diverse stakeholders zijn de eisen en wensen 
vanuit de stakeholders opgehaald en vertaald naar een ontwerp. Momenteel vindt uitwerking plaats 
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van het ontwerp en daarmee gemoeide kosten. De kostenstijging van de afgelopen jaren zetten druk 
op het eerder beschikbare gestelde budget. Over de voortgang wordt u op de hoogte gehouden.  

Herinrichting zwembadterrein 
Het zwembadterrein wordt binnenkort gebruikt voor de noodopvang van asielzoekers. Na afloop willen 
we het terrein opnieuw inrichten en de landschappelijke kwaliteit terugbrengen die het voorheen had. 
We vragen nu een budget van € 20.000 voor het maken van een inrichtingsplan. Hierbij kijken we 
tegelijk naar mogelijkheden van het aangrenzende perceel voor het plaatsen van tiny houses. Na 
afronding van de planvorming zullen wij u verder informeren. 
 

  

Communicatie  

Na vaststelling van deze begroting publiceren we deze op de website van onze gemeente en sturen 
we het besluit aan de provinciale toezichthouder.  
  

Juridische aspecten  

n.v.t.  

  

Financiën / fiscale gevolgen  

 
Bij de financiële positie is aangegeven hoe ons begrotingssaldo zich ontwikkelt vóór het verwerken 
van de nieuwe beleidswensen. In onderstaande tabel hebben we de financiële effecten van de 
beleidswensen verwerkt.  
 

 
 
 
De positieve saldi in 2024 en 2025 willen wij inzetten om onze financiële positie verder te versterken 
om in minder rooskleurige financiële tijden voldoende buffer te hebben. Dit doen we door deze saldi bij 
de vaststelling van de betreffende jaarrekening toe te voegen aan de algemene reserve. Uiteraard 
dient hierover t.z.t. afzonderlijke besluitvorming plaats te vinden. 

 

  

  

Actueel financieel meerjarenperspectief 2023 2024 2025 2026

Actueel saldo Begroting 2023 - 2026 1.128.496 2.180.341 2.905.343 523.277

Beleidswensen in deze begroting

Wensenlijst coalitieprogramma 753.605 596.105 596.105 326.105

Wensenlijst bedrijfsvoering 81.000 41.000 41.000 41.000

Wensenlijst overig 210.933 175.933 160.933 150.933

Actueel saldo inclusief beleidswensen 82.958 1.367.303 2.107.305 5.239
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Voorstel  

 
Wij gaan ervan uit dat wij een begroting hebben opgesteld die recht doet aan de wensen van uw raad.  
Deze begroting is ingedeeld in drie delen: 

• Deel 1: algemeen deel met vermelding uitgangspunten begroting. 

• Deel 2: toelichting op de programma’s. 

• Deel 3: toelichting op de paragrafen. 

• Bijlagen: de financiële begroting en de bijlagen. 
 
Wij stellen u voor: 
 

A) De begroting voor het begrotingsjaar 2023 vast te stellen.  
B) In te stemmen met de beleidswensen die in de aanbiedingsbrief zijn opgenomen. 
C)  Investeringskredieten beschikbaar te stellen van € 1.077.000 (zie bijlage 8) 
D)  Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024-2026 
E)  Het college opdragen om deze begroting uit te voeren. 

. 
 
  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Burgemeester en wethouders van Bergen (L),  
  

H.H.M. Timmermans  
Secretaris  

M.H.E. Pelzer  
Burgemeester  
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Deel 2 De programma's 

In dit deel komen drie programma's aan bod. 
 
Programma 1: Samenleving 
Hieronder vallen de thema's: 

1.1 Thema Vitale gemeenschappen  
1.2 Algemene basisvoorzieningen 
1.3 Thema Maatwerkvoorzieningen 

Programma 2: Ruimte en Economie 
Hieronder vallen de thema's: 

2.1 Thema Milieu en Duurzaamheid 
2.2 Thema Openbare Ruimte 
2.3 Thema Ruimtelijke Ontwikkeling 
2.4 Thema Economie, Recreatie en Toerisme 

Programma 3: Bestuur en Financiën 
Hieronder vallen de thema's: 

3.1 Thema Algemeen Bestuur 
3.2 Thema Publieke Dienstverlening 
3.3 Thema Veiligheid 
3.4 Thema Financiën 
3.5 Thema Overhead 

 
Opbouw 
Elk programma is opgebouwd uit de volgende elementen: 

• Uitleg over het thema 

• De doelstellingen 

• Voorgenomen acties om de doelstellingen te behalen. 
 
Thema 3.5 Overhead is hierop een uitzondering. Deze bestaat uit een uitleg over het thema en een 
kostenoverzicht. 
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Programma 1 Samenleving 
 

1.1 Thema Vitale gemeenschappen 

Waar dit thema over gaat: 

De opgave voor het thema ‘Vitale Gemeenschappen’ is het werken aan een bruisende samenleving 
waarin de gemeente en inwoners samenwerken ieder vanuit zijn eigen rol. Het beleidskader 
‘Participatie en Zelfsturing 2021’ is hierbij leidend.  
 
Wat we willen bereiken: 

1. De samenredzaamheid (de zorg voor elkaar) van de inwoners vergroten. 
2. Een vitale gemeenschap creëren waar alle inwoners een bijdrage aan kunnen en willen 

leveren.  
3. De beschikbaarheid vergroten van voorzieningen en accommodaties voor de inwoners die 

daarmee bijdragen aan de leefbaarheid en een positieve gezondheid. 
 

Wat we ervoor gaan doen: 

1. We zorgen dat de inwoners de beschikking hebben over voorzieningen die nodig zijn om de 
doelen te bereiken, bijvoorbeeld in de vorm van de MFC’s (Multifunctionele Centra), sport- en 
speelvoorzieningen en huiskamers; 

2. We ondersteunen en stimulereninitiatieven van inwoners en dorpsraden. We zijn toegankelijk 
en we hanteren de zeven servicebeloften (zie ook thema 3.2) en uitgangspunten van de nota 
Dienstverlening 2021. We hebben een werkbudget om dit financieel te kunnen ondersteunen 
wanneer dit nodig is; 

3. We subsidiëren belangenorganisaties die activiteiten op het gebied van sport en amateurkunst 
organiseren en hiermee een bijdrage leveren aan een positieve gezondheid. Het 
geactualiseerde subsidiebeleid is hierbij de richtlijn; 

4. We werken samen met dorpsraden, verenigingen en bewonersinitiatieven en betrekken hen 
bij de ontwikkelingen binnen de gemeenschappen. We ondersteunen en informeren hen op 
verzoek;  

5. We doen mee met het regionale programmateam “Vitaal en Gezond”. 
 
Wat mag het kosten: 
     

Tabel 1.1 Baten en Lasten Vitale gemeenschappen (bedragen x € 1.000) 
   

 Rekening Begroting 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Totale lasten 1.422 931 708 705 695 694 

Totale baten 96 96 96 96 96 96 

Resultaat voor bestemming 1.326 835 612 608 598 597 

 

Reserves       

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 545 0 0 0 0 0 

Mutaties reserves -545 0 0 0 0 0 

 

Resultaat na bestemming 781 835 612 608 598 597 

 

  

https://rn-l.nl/programma/vitaal-en-gezond/


20 

1.2 Algemene basisvoorzieningen 

Waar dit thema over gaat: 

Algemene basisvoorzieningen gaan over alle aspecten van het dagelijks leven: ontmoeting, onderwijs, 
opvoeding, werk, gezondheid, wonen, bewegen, cultuur en veiligheid. Alles bij elkaar vormen deze 
voorzieningen de basis voor het wonen en leven in de gemeente Bergen. Ook het bieden van een 
vangnet in de vorm van hulp en steun hoort hierbij. Deze voorzieningen zijn zichtbaar, laagdrempelig 
en iedereen kan er gebruik van maken.  
 
Wat we willen bereiken: 

We willen dat alle inwoners in staat zijn zich te ontwikkelen, mee te doen in de bruisende samenleving 
en gezond te blijven.  
 
Wat we ervoor gaan doen: 

• We zetten in op preventie. We gaan de vraag naar zorg verminderen door accent te leggen op 
zelfredzaamheid, hulp te organiseren in de eigen omgeving en goede contacten te 
onderhouden met het onderwijs en de huisartsen (signaalfunctie). 

• We zorgen voor een pakket van algemene voorzieningen dat toegankelijk en laagdrempelig 
beschikbaar is voor inwoners die hulp nodig hebben. Dit vraagt om een investering in het 
maatschappelijk voorveld; bijvoorbeeld het algemeen maatschappelijk werk, de 
mantelzorgondersteuning en preventievoorzieningen. 

• We geven invulling aan de volgende taken:  
1. lokale en regionale afstemming op de thema’s zorg, kinderopvang, (passend) onderwijs, 

leerplicht, laaggeletterdheid, RMC (Regionale meld- en coördinatiefunctie) en de 
arbeidsmarkt;  

2. het zorgen voor goede onderwijshuisvesting;  
3. het mede-organiseren van regionale taken op het gebied van jeugd zoals veilig thuis, 

jeugdreclassering/ jeugdbescherming, crisishulp;  
4. het uitvoeren van de regiovisie Meedoen en Wonen waarmee we onze kwetsbare 

burgers ondersteunen;  
5. het uitvoeren van de regionale visie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling; 
6. het ondersteunen (waar nodig) van lokale preventieve voorzieningen, waaronder 

integrale vroeghulp, het zorgadviesteam 0-4 jaar (waar mogelijk verbinding met 
kansrijke start) en onderwijskansenbeleid; 

7. het ondersteunen van sportverenigingen op het gebied van sport en bewegen binnen 
het samenwerkingsverband van zeven regiogemeenten. Daarvoor is samen met 
partners uit onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn, gezondheid, bedrijfsleven en sport 
een regiovisie ontwikkeld. Belangrijkste speerpunt uit deze visie is het project “Iedereen 
kan sporten” (sporten voor mensen met een beperking); 

8. het lokaal stimuleren van sporten & bewegen (‘Bergen Beweegt Natuurlijk!’) en gezonde 
voeding door middelen van de inzet van beweegcoaches; 

9. het uitvoeren van het ’Lokale Beweegakkoord Bergen’ i.s.m. sportverenigingen, 
welzijnsinstellingen, onderwijs, zorg en maatschappelijke partners op de thema's: 

a. sportieve en gezonde jeugd; 
b. positieve gezondheid; 
c. vitale sport- en beweegaanbieders. 

10. het lokaal- en regionaal uitvoeren van het preventieakkoord i.s.m. partners uit de zorg, 
sport, onderwijs, welzijn en maatschappelijke organisaties, op de thema's: 

a. rookvrije generatie; 
b. iedereen op gezond gewicht; 
c. alcohol- en drugpreventie. 

11. het uitvoeren van de wettelijke taken van het gezondheidsbeleid op grond van de Wet 
Publieke Gezondheid (Wpg), vaak in samenwerking met de GGD op het vlak van 
jeugdgezondheidszorg en het bestrijden van infectieziekten; 

12. het uitvoeren van het concept positieve gezondheid samen met huisartsen, provincie en 
diverse andere partners: aangaan partnerships, training/scholing medewerkers, 
faciliteren projecten en bekendheid geven aan positieve gezondheid; 

13. het bieden van algemeen maatschappelijk werk en maatschappelijk werk Jeugd en 
Gezin; 

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=maasgouw&id=100132017
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR664427/1
https://www.bergenbeweegtnatuurlijk.nl/
https://www.bergenbeweegtnatuurlijk.nl/uploads/Bergen-Beweegt-Natuurlijk/Bergen-Beweegt-Natuurlijk_Sportakkoord_maart-2021.pdf
https://www.bergenbeweegtnatuurlijk.nl/nieuws/lokaal-preventieakkoord-bergen/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2022-07-01
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14. het versterken van de huidige inzet van de straatcoaches in combinatie met het 
realiseren van de inzet van jongerenwerk. In 2023 wordt de balans tussen beide partijen 
hierin gezocht; 

15. het beschikbaar stellen van laagdrempelige voorzieningen voor mensen met psychische 
problemen door middel van o.a. zelfhulpgroepen "Herstellen doe je zelf" en 
maatjesproject Humanitas; 

16. het leveren van de praktijkondersteuning jeugd-ggz bij huisartsen (POH J-GGZ) en 
het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning als onderdeel van het 
maatschappelijk werk; 

17. het, samen met de regio, in stand houden van algemene voorzieningen gericht op 
“personen met onbegrepen gedrag”, bijvoorbeeld het herstelhuis en meldpunt signaal; 

18. het bieden van volwassen onderwijs op het gebied van taal, reken en digitale 
basisvaardigheden;  

19. het, in samenwerking met BiblioPlus, inrichten en uitvoeren van de pilot Gemeentelijke 
Gezinsaanpak Geletterdheid; 

20. het actualiseren van de lokale aanpak Laaggeletterdheid n.a.v. het vastgestelde 
regionale beleids- en uitvoeringsprogramma Laaggeletterdheid 2022-2025; 

21. het inrichten van een lokaal informatiepunt in de bibliotheek als uitwerking van landelijke 
ontwikkelingen; 

22. het actualiseren van het beleidsplan armoedebeleid & schuldhulpverlening en het 
realiseren en invoeren van een onderliggend uitvoeringsplan; 

23. het uitvoeren van de acties in het beleidsplan “Samenwerken tegen Armoede”. 
Bijvoorbeeld via het jeugdfonds sport, jeugdfonds cultuur, Stichting leergeld "De 
Stuwwal", voedselbank Noord-Limburg en de Vincentius vereniging; 

24. het leveren van preventieve en laagdrempelige ondersteuning door inzet op de 
thuisadministratie van Humanitas; 

25. het uitvoeren van de inburgeringstaken in relatie tot de wettelijke verplichtingen van de 
"Wet inburgering 2022" zoals:    

a. maatschappelijk begeleiding (nieuw); 
b. regie, handhaving en sturing (nieuw); 
c. module arbeidsmarkt en participatie (bestaand); 
d. brede intake (nieuw); 
e. overdracht vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (nieuw); 
f. inkopen van leerroutes (nieuw); 
g. financieel ontzorgen (nieuw). 

26. het ondersteunen van mensen die in hun directe omgeving geconfronteerd worden met 
dementie en hun mantelzorgers, door de inzet van de ‘werkgroep Bergen 
dementievriendelijk’ en de mantelzorgondersteuner; 

27. het samenwerken met de bibliotheek. Deze biedt toegang tot kennis en ondersteunt bij 
een leven lang leren. Naast het uitlenen van boeken vanuit de vestiging in "Den 
Asseldonk" is er op elke basisschool een BOS (Bibliotheek op School) ingericht;  

28. het actief deelnemen aan het Regionaal Werkgevers Service Punt en bijdragen aan het 
uitvoeren van de regionale en provinciale visie en de programmalijnen van het 
arbeidsmarktbeleid. 

 
  

https://www.bibliotheeknetwerk.nl/gezinsaanpak/gemeentelijke-gezinsaanpak-geletterdheid
https://www.bibliotheeknetwerk.nl/gezinsaanpak/gemeentelijke-gezinsaanpak-geletterdheid
https://bergen.notubiz.nl/document/3132688/1#search=%22Samenwerken%20tegen%20Armoede%22
https://wspnoordlimburg.nl/
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Wat mag het kosten: 
     

Tabel 1.2 Baten en Lasten Algemene basisvoorzieningen (bedragen x € 1.000) 
   

 Rekening Begroting 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Totale lasten 2.703 3.526 3.368 3.355 3.334 3.319 

Totale baten 75 423 403 403 403 403 

Resultaat voor bestemming 2.628 3.104 2.965 2.952 2.932 2.917 

 

Reserves       

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 21 89 1 1 0 0 

Mutaties reserves -21 -89 -1 -1 0 0 

 

Resultaat na bestemming 2.608 3.015 2.964 2.951 2.932 2.917 
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1.3 Thema Maatwerkvoorzieningen 

Waar dit thema over gaat: 

Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen die ingezet worden voor een persoon of huishouden bij een 
hulpvraag. Op deze manier bieden we een sociaal en financieel vangnet voor de inwoners die dat 
nodig hebben. Hiermee geven we uitvoering aan de wettelijke taken binnen de Wmo, Jeugdwet en de 
Participatiewet. 
 
Wat we willen bereiken: 

1. Dat alle inwoners zelfredzaam zijn of worden, mee kunnen doen in de maatschappij en op een 
verantwoorde manier zelfstandig kunnen wonen. 

2. Dat alle jongeren tussen 0 en 23 jaar veilig kunnen opgroeien en de kansen krijgen om zich te 
ontwikkelen tot vitale en gelukkige mensen, waarbij ze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen 
functioneren in de maatschappij. 

3. Dat inwoners zoveel als mogelijk een baan naar eigen kunnen en niveau hebben; 
4. Dat inwoners die een beroep doen op de uitkering, een passende tegenprestatie krijgen. 

 
De Participatiewet is de wettelijke basis voor het inzetten van maatwerkvoorzieningen in het kader van 
inkomen, armoedebestrijding, inburgering en volwasseneneducatie.  
 
De Jeugdwet biedt de mogelijkheid en bevoegdheid om individuele jeugdigen te ondersteunen in de 
vorm van begeleiding, behandeling en wonen in een beschermde omgeving.  
 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vormt de basis voor het bieden van 
maatwerkondersteuning aan volwassenen. Dit gaat om het voeren van een huishouden en zelfstandig 
kunnen blijven wonen, maatschappelijke deelname, dagelijkse activiteiten en een zinvolle 
dagbesteding. 
 
Wat we ervoor gaan doen: 

 
We geven uitvoering aan de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet door:  

1. te onderzoeken bij inwoners die niet voldoende ondersteund worden in de gemeenschap en 
de algemene voorzieningen, welke ondersteuning nodig is om mee te kunnen doen en 
zichzelf te kunnen redden; 

2. jongeren te ondersteunen bij hun ontwikkeling wanneer hun sociale omgeving deze 
onvoldoende kan bieden; 

3. het inzetten van een maatwerkvoorzieningen als uit onderzoek blijkt dat inwoners deze 
ondersteuning nodig hebben om hun doelen te bereiken. 
Wij doen hiervoor het volgende: 
a. inwoners met een mobiliteitsprobleem krijgen een passende vervoersvoorziening. Denk 

hierbij aan het inzetten van de regiotaxi, leerlingenvervoer of het verstrekken van een 
scootmobiel; 

b. hulp bieden bij het huishouden aan inwoners die zelf of met hun sociale omgeving niet 
meer in staat zijn hun huis schoon/leefbaar te houden en de was te doen;  

c. het bieden van hulp op maat wanneer de algemene voorzieningen niet meer toereikend 
zijn;  

d. het stimuleren van inwoners om zelf te zorgen voor een passende woonomgeving. We 
zetten hierbij voorzieningen in voor de woning zodat inwoners langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen in de eigen leefomgeving.  

e. het door ontwikkelen van de maatwerkvoorzieningen als vervolg op het ’project Sturing en 
Inkoop’ waarbij we door de gewijzigde regionale inkoop van zorg de transformatie binnen 
de maatwerkvoorzieningen verder vorm gaan geven;  

f. het verzorgen van voor- en vroegschoolse educatie;  
g. het inzetten van SMI (Sociaal Medische Indicatie) bij gezinnen waarin ouders tijdelijk niet 

de mogelijkheid hebben om voor hun kind(eren) te zorgen. Bijvoorbeeld door ziekte 
binnen het gezin; 

h. het bieden van pleegzorg en residentiële hulp aan inwoners; 
i. het uitvoeren van de regiovisie meedoen en wonen op het gebied van "Beschermd 

Wonen" en "Maatschappelijke Opvang"; 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet/participatiewet-informatie-voor-gemeenten
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2022-08-01
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015
https://bergen.notubiz.nl/document/10240397/1#search=%22project%20Sturing%20en%20Inkoop%22
https://bergen.notubiz.nl/document/10240397/1#search=%22project%20Sturing%20en%20Inkoop%22
https://vng.nl/publicaties/onderzoek-sociaal-medische-indicatie-smi
https://bergen.notubiz.nl/document/11574517/1#search=%22regiovisie%20meedoen%20en%20wonen%22
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j. het uitvoeren van de Participatiewet, IOAW/Z en de BBZ-regeling; 
k. het uitvoeren van het ’Aanvalsplan Participatiewet’; 
l. het verlenen van individuele voorzieningen in het kader van armoedebestrijding, zoals 

bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en de CAZ (collectieve aanvullende 
zorgverzekering); 

m. het bieden van laagdrempelige schuldhulpverlening; 
n. het uitvoeren van de WSW (Wet sociale werkvoorziening). 

 
 
Wat mag het kosten: 
     

Tabel 1.3 Baten en Lasten Maatwerkvoorzieningen (bedragen x € 1.000) 
   

 Rekening Begroting 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Totale lasten 13.377 12.775 13.145 13.150 13.156 13.162 

Totale baten 3.408 3.680 3.680 3.680 3.680 3.680 

Resultaat voor bestemming 9.970 9.096 9.465 9.470 9.476 9.482 

 

Reserves       

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 198 21 0 0 0 0 

Mutaties reserves -198 -21 0 0 0 0 

 

Resultaat na bestemming 9.772 9.075 9.465 9.470 9.476 9.482 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet/participatiewet-informatie-voor-gemeenten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/ioaw-iow-ioaz-uitkering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/regels-bijstand-voor-zelfstandigen-bbz
https://bergen.notubiz.nl/document/7285966/2#search=%22Aanvalsplan%20Participatiewet%22
https://www.bergen.nl/collectieve-zorgverzekering-minima-czm
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/wet-sociale-werkvoorziening-wsw
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Programma 2 Ruimte en Economie 
 

2.1 Thema Milieu en Duurzaamheid 

Waar dit thema over gaat: 

Milieu en duurzaamheid gaat niet alleen over een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Het 
gaat ook over hoe we dit zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren door regionale samenwerkingen aan 
te gaan. Het gaat over tevreden inwoners nu, met oog voor toekomstige generaties. Het gaat over hoe 
we binnen de kaders zo prettig als mogelijk samen kunnen leven in onze gemeente. 
 
Wat we willen bereiken: 

• Milieubeheer 

• VerduurSAMEN2030 

• Riolering en Water 

•    Klimaatbestendig bos- en natuurbeheer 

• Afval (huisvuilinzameling) 

• Zwerfafval 

• Grondverzet 

Milieubeheer 
1. We willen de milieukwaliteiten voor onze grondgebieden vaststellen. Zie ook paragraaf 2.3. 

Met de komst van de Omgevingswet is een goede, mogelijk verdergaande, afstemming van 
werkzaamheden binnen de regio noodzakelijk. Hieraan is vanwege vertraging in de invoering 
van de Omgevingswet en onduidelijkheid rondom nieuwe wetgeving, nog geen invulling 
gegeven.  

2. We gaan voor milieusamenwerking op uitvoeringsniveau. De slagkracht van de RUD-LN staan 
hierbij centraal.  

3. We willen een nieuwe slag maken in de automatisering. Daarbij werken we samen bijna alle 
Limburgse gemeentes, de provincie, de Veiligheidsregio en de beide RUD’s. Dit is niet alleen 
een wens, maar het past ook in de komende Omgevingswet.  

VerduurSAMEN2030 
1. We zetten in op bewustwording en kennis op het gebied van duurzamer leven. Dit is 

onderdeel van het Programma VerduurSAMEN2030. . 
 

 
 
  

https://www.rudlimburgnoord.nl/
https://www.verduursamen2030.nl/
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Riolering en Water 
1. We zetten in op verminderen of voorkomen van problemen met water, droogte, hitte of 

waterkwaliteit ten gevolge van het veranderende klimaat en hebben aandacht voor de 
verbetering van de biodiversiteit bij het ontwerp en de inrichting van projecten. 

Klimaatbesteding bos- en natuurbeheer 
1. We willen bossen en natuurterreinen weerbaarder maken tegen extreme 

weersomstandigheden. De effecten van de klimaatverandering en stikstofbemesting hebben 
ook zijn weerslag op onze bos-en natuurterreinen. Dit heeft als gevolg dat de vitaliteit van de 
bossen en heideterreinen drastisch afneemt waardoor ook de aanwezige natuurwaarden en 
belevingswaarden geschaad worden.  

Afval 
1. We willen kijken hoe we met de toenemende hoeveelheid restafval per inwoner kunnen 

omgaan om aan de landelijke doelstelling van 100 kg per inwoner te voldoen.  
2. Wil willen onderzoeken hoe we de kosten beheersbaar kunnen houden met stijgende kosten 

voor de verwerking en transport van afval. 
3. In 2024 zullen we alleen nog verantwoordelijk zijn voor de inzameling van PMD (plastic, 

metaal & drankkartons) afval. Limburg breed lopen de verwerkingscontracten van GFT-, 
restafval en PMD in 2024 af. Voor GFT en restafval wordt de Europese aanbesteding van 
beide afvalstromen voorbereid. Nedvang gaat ons weer helpen met de verwerking van PMD. 

4. In 2022 vindt er een gezamenlijke Europese aanbesteding plaats met 5 Noord-Limburgse 
gemeenten voor de inzameling en verwerking van Klein Chemisch Afval (KCA). Dit zal als 
gevolg hebben dat we op 1 januari 2023 een nieuwe inzamelaar hebben voor KCA. 

5. We willen enkele delen van het milieupark in 2023 verbeteren om aan de huidige eisen te 
voldoen. 

Zwerfafval 
1. We willen doorgaan met het project Op Weg waarbij uitkeringsgerechtigden zwerfvuil 

opruimen. 
2. We willen ook doorgaan met het pilotproject Beestenbende waarbij basisschoolleerlingen zich 

inzetten voor mens, milieu en natuur. Dit doen we samen met VerduurSAMEN2030. 

Grondverzet 
Vanaf 2030 willen we het beheer en de verwerking van overtollige grond anders inrichten. Dit om meer 
grip te houden op de groter wordende grondstromen waar ook steeds hogere milieueisen aan worden 
gesteld. 

 
Wat we ervoor gaan doen: 

Milieubeheer 
1. We kijken regelmatig of onze medewerkers extra scholing nodig hebben. 
2. Op het gebied van vergunningverlening zullen we steeds vaker gebruikmaken van externe 

specialisten vanuit RUD-LN gemeenten. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de 
kwaliteitscriteria VTH. 

VerduurSAMEN2030 
1. De ontwikkeling op het gebied van duurzame energietechnieken gaat snel. Door met 

deelprogramma’s te werken, kunnen we snel inspelen op nieuwe mogelijkheden. Vanaf 2022 
wordt de uitvoering van de Transitievisie Warmte verankerd in het programma. Vanaf 2023 
werken we aan de tweede programmaperiode "Grootschalige uitrol" 

2. We geven uitvoering aan het meerjarenprogramma VerduurSAMEN2030, dat invulling geeft 
aan onze energieambitie om als Bergen in 2030 energie-onafhankelijk te zijn. We blijven onze 
burgers betrekken bij de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Het energiehuis 
is en blijft het centrale aanlooppunt voor burgers die informatie willen hebben. De ervaringen 
tot nu toe zijn dat ondersteuning vanuit de gemeente zeer op prijs wordt gesteld.  

3. Als gemeente blijven we een proactieve rol pakken binnen de energietransitie en wachten niet 
op het moment dat we verplicht over moeten gaan naar meer duurzame vormen van energie. 
We doen dit omdat we inzien dat nu onze samenleving er haar vruchten al van kan plukken. 
Denk daarbij aan comfort, verhogen van de financiële draagkracht van onze inwoners en het 
vergroten van de gemeenschapszin 

https://www.nedvang.nl/
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/vth-0/
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4. We willen initiatieven vanuit onze inwoners maximaal ondersteunen en zelf het goede 
voorbeeld geven. Ook verwachten we dat inwoners en bedrijven mee gaan doen in het 
programma VerduurSAMEN2030.We vragen ruimte bij de tweede programmaperiode om in te 
kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en om initiatieven vanuit de gemeenschap te 
kunnen ondersteunen. Waarschijnlijk wordt dit vanuit het rijk ondersteund, omdat het rijk heeft 
aangegeven middelen vrij te maken voor de uitvoering van de RES (Regionale Energie 
Strategie) en het Nationaal Isolatieprogramma. De omvang is nog onduidelijk. Zodra we 
daarover meer weten informeren we u via een informatiebrief. 

5. Vanaf 2023 start de 2e programmaperiode "Grootschalige uitrol" en we zijn daarom bezig met 
het uitvoeren van de Transitievisie Warmte. Om uitvoering te kunnen geven aan de 
doelstellingen van zowel het nationaal als ons eigen beleid is de verwachting dat er extra inzet 
van mankracht nodig is. 

6. We hebben als doel om energie-onafhankelijk te worden. Dubbel ruimtegebruik (dit gaat om 
koppelingen van thema’s zoals watergebruik) van onze openbare ruimte kan een bijdrage 
leveren aan deze doelstelling.  

Riolering en water  
1. We stellen een uitvoeringsagenda op met projecten en acties om de gevolgen van 

klimaatverandering te beperken deels binnen de kaders van het GRP (Gemeentelijk 
Rioleringsplan). 

2. We blijven het afkoppelen van regenwater stimuleren door toepassing bij 
herinrichtingsprojecten en via voorlichting subsidie gericht op particulieren en bedrijven. 

3. Bij werkzaamheden geven we aandacht aan alle thema’s van klimaatverandering.  
4. Waar nodig nemen we maatregelen om de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater te 

beschermen. Op basis van de verordening Fysieke Leefomgeving worden mogelijk gebieden 
geselecteerd om versneld regenwater af te koppelen. 

5. De laatste clusters IBA's (Individuele Behandeling Afvalwater) worden gerenoveerd waarna 
deze allen (131 stuks) weer uitgerust zijn met de laatst beschikbare technologie. 

Klimaatbestendig bos-en natuurbeheer 
1. We nemen actief deel aan regionale samenwerkingsprojecten om kennis op te doen en te 

delen . Ook pakken we taken regionaal op  in plaats van individueel om daarmee ook onze 
kwetsbaarheid te verminderen. Op termijn moet dit ook leiden tot besparingen. 

2. We willen in de periode 2021-2023 opslag in de heideterreinen en het Eendenmeer 
verwijderen, bosherstel aanplanten, opschonen en verbreden heideverbindingszones en het 
eggen van stuifzanden. Deze projecten zijn gedeeltelijk goedgekeurd voor subsidie vanuit 
‘Versneld natuurbeheer’. 

3. We willen ons inzetten voor de aankoop en het inrichten van voormalige landbouwgronden en 
het aanplanten van bos i.v.m. compensatie door aanleg van heideverbindingszones. Hiervoor 
zijn we in afwachting van de beslissing van de provincie voor wat betreft de subsidie 
‘Programma Natuur’. We willen het inzaaien van bloemrijke akkerranden in 2022 verder 
uitbreiden. 

4. We gaan de terreinen bekalken d.m.v. steenmeel. Dit is een optie om de zuurgraad te 
verminderen waardoor chemische processen in de bodem zich kunnen herstellen. Bossen 
kunnen we weerbaarder maken d.m.v. aanplant van soorten die goed verteerbaar strooisel 
leveren zoals de linde, vogelkers, hazelaar, esdoorn en kastanje. Deze soorten zijn ook 
minder gevoelig voor droogtestress zodat ook de brandgevoeligheid zal afnemen. Inmiddels is 
duidelijk dat de PAS-subsidie is komen te vervallen en daarvoor in de plaats twee nieuwe 
subsidies zijn gepubliceerd: Regeling versneld natuurbeheer en Programma natuur. Voor 
beide regelingen zijn projecten ingediend. 

Afval 
1. De hoeveelheid restafval ligt op dit moment rond de 110 kg per inwoner. Het is lastig om dit 

terug te brengen naar de landelijke doelstelling van 100 kg per inwoner. Vanwege de effecten 
van de coronamaatregelen zien we een structureel gewijzigde woon-werksituatie waardoor de 
hoeveelheid afval ontstaan aan huis juist wat gestegen is. Het afvalscheidingsniveau blijft wel 
stabiel. We zullen via extra communicatie over afvalscheiding burgers motiveren om minder 
afval te produceren. 

2. We willen binnen ASL (Afvalsamenwerking Limburg) onderzoeken hoe we GFT en restafval 
op termijn circulair, regionaal en duurzaam kunnen verwerken. De inzameling en verwerking 
van chemisch afval is in 2022 met 5 Noord-Limburgse gemeenten Europees aanbesteed. 

https://regionale-energiestrategie.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/04/02/nationaal-isolatieprogramma
https://www.bergen.nl/_flysystem/media/ontwerp-transitievisie-warmte.pdf
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR677823/1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Individuele_Behandeling_van_Afvalwater
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Door gezamenlijk aan te besteden hopen we een goede marktpartij te vinden die met ingang 
van 1 januari 2023 de komende jaren tegen een goede prijs de inzameling en verwerking van 
chemisch afval uit gaat voeren. 

3. Het milieupark in Bergen zal de komende jaren een update krijgen. Op dit moment wordt 
onderzocht hoe dit vorm gaat krijgen. Hierbij moet gedacht worden aan inrichting van het 
terrein. De kosten die hiermee gemoeid zijn zullen zoveel mogelijk binnen de afvalbegroting 
van het milieupark blijven. 

Zwerfafval 
1. We zijn in afwachting van een vergoeding voor gemeenten die gericht is op eenmalige 

wegwerpverpakking. Hoe de regeling eruit komt te zien is nog onbekend.  
2. Voor 2023 willen we zeker doorgaan met het project op Weg waarbij uitkeringsgerechtigden 

met een bakfiets zwerfvuil opruimen in de gemeente.   
3. In 2023 willen we de pilot De Beestenbende voortzetten. Deze zijn we samen met 

VerduurSAMEN2030 in 2022 gestart en is zeer succesvol gebleken. Hierbij zetten leerlingen 
van de basisscholen zich in voor mens, dier en milieu. 

Grondverzet 

• De kosten van de afvoer van overtollige grond nemen de laatste jaren toe. Volume en kwaliteit 
van de overtollige grond is elk jaar moeilijk in te schatten.    

 
Wat mag het kosten: 
     

Tabel 2.1 Baten en Lasten Milieu en duurzaamheid (bedragen x € 1.000) 
   

 Rekening Begroting 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Totale lasten 3.237 3.373 3.420 3.323 3.263 3.258 

Totale baten 686 442 467 467 467 467 

Resultaat voor bestemming 2.551 2.931 2.953 2.855 2.796 2.790 

 

Reserves       

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 453 308 102 33 0 0 

Mutaties reserves -453 -308 -102 -33 0 0 

 

Resultaat na bestemming 2.098 2.622 2.851 2.823 2.796 2.790 
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2.2 Thema Openbare Ruimte 

Waar dit thema over gaat: 

Openbare ruimte gaat over de plekken die van ons allemaal zijn en waar wij (onder andere) 
verantwoordelijkheid voor dragen. Denk daarbij aan wegen, vervoer, riolering, leidingen, kabels en 
verlichting. Maar ook aan kunst, beekjes, de Maas en een evenwichtige natuur. 
 
 
Wat we willen bereiken: 

• Verkeer en vervoer 

• Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte en landschap  

• Verhogen biodiversiteit bij onderhoud openbare ruimte  

 Onderhoud wegen  

 Groenvoorzieningen  

 Openbare verlichting  

 Kunstwerken  

 Riolering en Water  

 Kabels en Leidingen  

Verkeer en vervoer 
1. We willen een veilige gemeente zijn voor alle weggebruikers met een goed ingerichte 

omgeving die voldoet aan de wettelijke normen. 
2. We willen een goede samenwerking met de betrokken partijen zoals scholen, ouderen 

dorpsinitiatieven, bedrijven en andere groeperingen onderhouden over onder andere 
duurzame mobiliteit. 

3. We willen een verkeersveilige gemeente zijn die in haar plannen, samen met de 
regiogemeenten binnen het samenwerkingsprogramma Trendsportal, duurzame 
ontwikkelingen op het gebied van verkeer, verkeersveiligheid, vervoer en gezondheid opzet. 

4. We willen duurzaam deelvervoer verder invoeren en uitbreiden. 
5. We willen een gemeente zijn die een integraal mobiliteitsbeleid voorstaat waarbij niet alleen 

gekeken wordt naar de inrichting van wegen, maar ook naar gedrag (hard rijden, asociaal 
gedrag) en duurzaamheid (transitie, elektrisch (deelvervoer)). Bedrijven en inwoners worden 
actief betrokken bij de mobiliteitsontwikkelingen. 

Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte 
1. We gaan voor samenwerking in de waterketen Noord- en Midden Limburg om de 

doelstellingen uit het ’Convenant van Waterpanel Noord" op het gebied van kostenbesparing, 
kwaliteitsverbetering, kennisdeling, kwetsbaarheid, bewustwording en klantvriendelijkheid te 
realiseren. Dit doen we door een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte, 
kernen, bedrijventerreinen, schoolpleinen en landschappen. Hierbij worden de nadelige 
gevolgen van klimaatverandering op de thema's wateroverlast, hitte, droogte, biodiversiteit en 
waterkwaliteit zoveel mogelijk voorkomen en zetten we in op bewustwording. 

2. Zie ook kopje natuur bij thema Ruimtelijke Ontwikkeling 

Verhogen biodiversiteit 
1. We willen meer verschillende soorten beplanting en bomen aanplanten. Dit doen we tegelijk 

met het uitvoeren van groot onderhoud.  
2. We streven naar duurzame onderhoudscontracten over sloten en bermen. Zie ook kopje 

natuur bij thema Ruimtelijke Ontwikkeling 

Onderhoud openbare ruimte 
1. Onderhoud wegen 

We willen actief en preventief voor goede wegen zorgen. 
2. Groenvoorziening 

We gaan voor het verbeteren van de flora en fauna op een veilige en functionele manier 
waarbij de beleving van de openbare ruimte ook verbeterd wordt.  

3. Openbare verlichting 
We willen de openbare verlichting op een efficiënte en energiezuinige manier gaan 
onderhouden. 

https://www.trendsportal.nl/
http://www.gve-watermanagement.nl/wp-content/uploads/2015/12/Convenant-Waterpanel-Noord-10-3-2016.pdf
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4. Kunstwerken 
We willen de kunstwerken in goede staat houden. 

5. Riolering & Water 
We gaan voor een goede volksgezondheid, bescherming van waterkwaliteit (bodem en 
oppervlaktewater) en het voorkomen van wateroverlast. 

6. Kabels en Leidingen 
We willen het beheer en de kwaliteit van de ondergrondse infrastructuren (zoals kabels en 
leidingen) bevorderen.  

 
Wat we ervoor gaan doen: 

Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte en landschap  
1. We gaan voor een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte door uitvoering te 

geven aan een scala van maatregelen opgenomen in het GRP (Gemeentelijk Riolering Plan). 
Daaronder valt het afkoppelen van regenwater van de riolering in de openbare ruimte zowel 
bij particulieren als bij bedrijven.  

2. Een samenwerking opzetten met het waterschap voor klimaat adaptieve en ecologisch 
verantwoorde beeklopen.  

3. We nemen deel aan o.a. projecten op het gebied gemalenbeheer, meetnetten, Waterklaar, 
uitwerking uitvoeringsagenda klimaatstresstest en optimalisatiestudie zuiveringsregio. 
Samenwerking in de waterketen levert schaalvoordeel en/of kwaliteitsverbetering op. We 
richten wadi’s in met aandacht voor biodiversiteit. Bij het aanbrengen van beplating of 
bloemrijke akkers geven we de voorkeur aan gebiedseigen soorten bomen en beplanting.  

4. Het verminderen van de hoeveelheid verharding bij herinrichtingen zoals de transitie openbare 
ruimte. 

5. We willen ons inzetten op bewustwording van het thema klimaat o.a. door te zorgen voor 
richtlijnen, handvatten, communicatie en het inrichting van klimaat-robuuste schoolpleinen 
voor educatie en inspiratie. 

Verhogen biodiversiteit   
1. We gaan de biodiversiteit verhogen in en om de bermen en landschapselementen waarbij we 

aan de hand van een beheerplan ecologisch bermbeheer wordt toegepast. In dit plan zullen 
de bermen in verschillende categorieën worden verdeeld met de daarbij behorende 
beheersmaatregelen.  

2. We gaan de biodiversiteit in bebouwde kom verhogen door ecologische aanleg en onderhoud 
groenvoorzieningen en wadi's. 

3. We gaan landschapselementen aanplanten en groene verbindingen aanleggen van de kernen 
naar het buitengebied zoals de Heukelomseweg. Ook van de kern Nationaal Park de 
Maasduinen naar het buitengebied gaan we een zachte overgangsrand verzorgen. Daarbij 
zetten we in op bloemrijke akkerranden en onderzoeken we waar bredere bermen mogelijk 
zijn. 

4. We hebben een voorziening natuurherstel opgezet waarbij compensatiegelden ingezet 
worden voor het aanbrengen van landschapselementen. 

Verkeer en vervoer   
1. Onze eigen medewerkers hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van deelvervoer 

tijdens werktijd. Nu willen we een volgende stap maken en ons focussen op de burger. Denk 
daarbij aan de elektrische deelauto, elektrische fiets en Ov-kaart. Om de verkeersveiligheid te 
verbeteren worden er voorstellen gedaan. Met name het terugbrengen van de snelheid buiten 
de kernen is hierin van belang. Hierin spelen het treffen van infrastructurele maatregelen een 
rol. Deze worden momenteel onderzocht.  

2. Het ministerie heeft in het "Strategisch Plan Verkeersveiligheid" de eerste jaren van de looptijd 
aangemerkt als periode om te leren werken met de risico-gestuurde aanpak. Het (leren) 
werken volgens de risico-gestuurde aanpak omvat het nemen van enkele stappen:  

a. het maken van risicoanalyses; 
b. het bepalen van risicolocaties; 
c. het opstellen van uitvoeringsagenda’s passend bij de risicoanalyse; 
d. het opzetten van uitvoeringsprogramma’s.  

3. Om gemeenten kennis te laten maken met de risico gestuurde aanpak een extern bureau 
gevraagd om de gemeenten mee te nemen in het maken van de risicoanalyse, bepalen van 

https://bergen.notubiz.nl/document/8114024/1#search=%22GRP%22
https://open.overheid.nl/repository/ronl-569f1acf-6d7e-40ff-8536-b67274f89883/1/pdf/Bijlage%201%20Het%20strategisch%20Plan%20Verkeersveiligheid%202030%20Veilig%20van%20deur%20tot%20deur.pdf
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risicolocaties en het opstellen van uitvoeringsagenda’s. Aan de hand hiervan kan de 
gemeente haar overwegingen maken t.a.v. de verkeersveiligheid op de langere termijn.  

4. In 2022 zijn de projecten bezoekersaanpak, werkgeversaanpak en data gestuurd werken 
regionaal opgestart c.q. verder uitgerold. Daarnaast lopen de projecten die al eerder zijn 
opgestart gewoon door. Een ander project dat vorm gaat krijgen is "Doortrappen" waarbij 
aandacht wordt besteed aan fietsen door ouderen. 

5. Regionaal wordt er in ’Trendsportal’ intensief samengewerkt aan meerdere projecten. Daarbij 
wordt samengewerkt met de provincie en andere partijen zoals ’Smartwayz". Op deze wijze 
worden gelden verkregen die normaal gesproken niet beschikbaar zijn. Door de 
samenwerking komt men vaak sneller en beter tot resultaten. Denk aan projecten voor 
ouderen en jeugd. 

6. De gemeente gaat in overleg met de provincie de rotonde in Well realiseren. De 
voorbereidingen daarvoor zijn al vergevorderd en we willen het in 2023 realiseren. 

Onderhoud openbare ruimte  
 
Onderhoud wegen 
 

Reconstructie wegen 
In de begroting van 2020 zijn gelden vrijgemaakt voor de herinrichting en reconstructie 
van diverse wegen die aan het einde van hun levensduur zijn en waar regulier onderhoud 
geen duurzame of efficiënte oplossing meer is. In 2023 zal verder uitvoering worden 
gegeven aan diverse van deze herinrichting- en reconstructieopgaven. De volgende 
straten staan op de lijst om gereconstrueerd te worden: 

a. Van Flodorfstraat; 
b. Herckenrathstraat; 
c. Baron de Liedelstraat; 
d. Burgemeester Douvenstraat; 
e. Keulerstraat; 
f. St. Petrusstraat; 
g. Nieuweweg. 
Aanvullend dient er voor de begroting vanaf 2024 rekening gehouden te worden met 
aanvullende straten die gereconstrueerd moeten worden.  
 

Rehabilitatie wegen 
Veiligheid op de wegen in ons buitengebied staat of valt met een goede staat van 
onderhoud. Om dit te waarborgen wordt op deze wegen dagelijks en klein onderhoud 
uitgevoerd (maatregelen die meerdere malen per jaar worden uitgevoerd, zoals 
straatreiniging, onkruidbestrijding en technische onderhoudsmaatregelen die op kleine 
schaal worden uitgevoerd, inclusief reageren op meldingen). Voor diverse wegen in onze 
buitengebieden is dagelijks en klein onderhoud niet voldoende. Wegen in buitengebieden 
waar dagelijks of klein onderhoud geen duurzame efficiënte oplossing biedt, dienen te 
worden gerehabiliteerd. Voor het onderhouden en rehabiliteren van deze wegen is in de 
begroting budget gereserveerd. In 2023 geven we verder uitvoering aan dit programma. 
 
Onderhoud bermen 
Het hebben en houden van veilige en onderhoudsarme bermen langs de wegen in de 
buitengebieden kan gerealiseerd worden door het aanbrengen van grasbetonblokken. 
Deze grasbetonblokken worden als zeer positief ervaren door de gebruikers. Daarnaast 
neemt de onderhoudsfrequentie drastisch af. Om het programma te continueren is in de 
begroting vanaf 2020 budget gereserveerd. In 2023 geven we verder uitvoering aan dit 
programma.  

 
Groenvoorziening 

1. Inmiddels is er een bestek gemaakt over het maaien/korven van de sloten waarbij de 
afvoer van het maaisel eventueel in eigen beheer kan worden uitgevoerd. In tegenstelling 
tot het vorige bestek is het maaien van de aanliggende bermen eruit gehaald.  

2. Bestrijding eikenprocessierups 
In 2020 is er een Plan van aanpak "bestrijding eikenprocessierups" opgesteld. In 2022 
wordt op basis van dit plan invulling gegeven aan de bestrijding van de 
eikenprocessierups d.m.v. preventieve- (aaltjes) en biologische bestrijding (plaatsing 

https://rn-l.nl/project/bezoekersaanpak/
https://rn-l.nl/project/werkgeversaanpak/
https://rn-l.nl/project/datagestuurd-werken/
https://rn-l.nl/projecten/
https://rn-l.nl/projecten/
https://www.trendsportal.nl/mobiliteitsvisie/doelen-doelstellingen/pdf/
https://www.smartwayz.nl/
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nestkasten) en actieve bestrijding d.m.v. nesten opzuigen. In 2021 zijn er (naast de 1920 
reeds geplaatste nestkasten) nog 100 extra kasten geplaatst waarbij het totaal nu op ca. 
2020 nestkastjes komt. Bij controle in het voorjaar bleek dat de nestkasten van 2020 
vrijwel allen bebroed waren. In 2021 was de overlast iets hoger vanwege de slechte 
weersomstandigheden tijdens de preventieve behandeling. Dit had als gevolg dat er 
meerdere nesten weg gezogen moesten worden en de kosten hoger waren dan in 2020.  

3. Advisering en uitvoering boomveiligheidscontrole en gemeentelijk bomenbestand 
We inventariseren het bomenbestand waarbij een boomveiligheidsinspectie door middel 
van de VTA en de IBA/SIA methode wordt uitgevoerd. Daarbij zal ook een 
onderhoudsplanning en -begroting van de uit te voeren beheer- en veiligheidsmaatregelen 
voor de komende jaren worden opgesteld.  

4. Vanaf 2022 controleren en onderhouden we per jaar 1/3 deel van het totale 
bomenbestand, zodat we voldoen aan de verplichte regelgeving.  

5. We gaan 167 bomen herplanten die naar aanleiding van de boomveiligheidsinspectie in 
2020 werden gekapt. Vanwege de aanhoudende droogte en andere omstandigheden is 
de sterfte van het aantal bomen sterk toegenomen waardoor er in het kader van de 
veiligheid meer bomen gekapt en herplant moeten worden. Daardoor zal het aantal van 
167 bomen ruim overstegen worden. Bij herplant kiezen we voor een ruimer assortiment 
om een impuls te geven aan de biodiversiteit.  

6. We hebben de wens om het aantal laanbomen uit te breiden. Daarbij gaat het in totaal om 
ca. 400 bomen.  

 
Openbare verlichting 
Het beheer en de onderhoudstoestand van de openbare verlichting moet van een goed niveau 
zijn. Bij het vervangen van de openbare verlichting zetten we in op duurzame, energiezuinige 
verlichting die ook mogelijk is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen (5G-netwerk). De huidige 
stand van zaken is dat ca. 57,3% van het verlichtingsareaal al uit ledverlichting bestaat. In 2023 
geven we uitvoering aan het verder verduurzamen van het verlichtingsareaal. Momenteel wordt 
gewerkt aan een nieuw beleidsplan openbare verlichting. In 2023 zal dit nieuwe beleid richting 
geven aan het beheer van de openbare verlichting.  
 
Kunstwerken 

1. In de begroting is structureel geld opgenomen voor het dagelijks onderhoud van 42 
kunstwerken.  

2. Voor incidentele groot onderhoudswerkzaamheden vragen we apart om middelen.  
3. Op basis van een schouw is een meerjarig plan voor het dagelijks onderhoud opgesteld. 

Voor het jaar 2024 dient groot onderhoud aan de Kampbrug te worden uitgevoerd. In 
2023 bereiden we de werkzaamheden voor.   

 
Riolering en Water 

1. We stimuleren het afkoppelen van regenwater bij particulieren en bedrijven. 
2. We houden rekening met het afkoppelen van regenwater in de openbare ruimte bij de 

herinrichting van straten of wijken. 
3. We hebben aandacht voor biodiversiteit bij de inrichting van infiltrerende bermen en 

wadi's.  Op een aantal locaties realiseren we rioolvergroting om de kans op wateroverlast 
en riool overstorten te verminderen.  

 
Kabels en Leidingen 
 

Ondergrondse infrastructuur 
Wij verlenen medewerking aan aanvragen die verband houden met verbetering en onderhoud 
van de ondergrondse infrastructuur. De kosten voor deze werkzaamheden worden gedekt uit 
leges. Daarnaast ontvangen wij een vergoeding voor de schade die aan stoepen en 
boomwortels ontstaan.   
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Wat mag het kosten: 
     

Tabel 2.2 Baten en Lasten Openbare Ruimte (bedragen x € 1.000) 
   

 Rekening Begroting 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Totale lasten 2.683 3.090 3.964 3.910 3.851 3.849 

Totale baten 102 15 15 15 15 15 

Resultaat voor bestemming 2.581 3.074 3.949 3.895 3.835 3.834 

 

Reserves       

Toevoeging reserves 334 349 336 336 336 336 

Onttrekking reserves 573 756 504 489 489 435 

Mutaties reserves -239 -407 -168 -153 -153 -99 

 

Resultaat na bestemming 2.342 2.667 3.781 3.742 3.682 3.735 
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2.3 Thema Ruimtelijke Ontwikkeling 

Waar dit thema over gaat: 

Basis van ons planologisch denken is de zorg voor een evenwichtig ruimtelijk beleid ten aanzien van 
wonen, werken, verzorgen, recreëren en natuur. Kortom: onze leefomgeving. We proberen om met 
aandacht voor wat leeft in de samenleving te acteren. Belangrijk daarbij is een goed 
woningvoorraadbeleid en een juiste woonruimteverdeling voor de diverse doelgroepen afgestemd op 
de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Onderdeel van het ruimtelijk beleid en 
uitvoering is ook de regionale samenwerking en afstemming op verschillende onderdelen. 
 
 
Wat we willen bereiken: 

• De zorg voor een evenwichtig ruimtelijk beleid met de Omgevingsvisie Bergen 2030 als 
leidraad. 

• Invoering Omgevingswet. 
 

Omgevingsvisie Bergen 2030 
In de Omgevingsvisie heeft de gemeenteraad 10 ambities geformuleerd: 

1. De meest toekomstbestendige gemeente 
2. Bergen energie onafhankelijk in 2030 
3. Landschap en landbouw in balans 
4. Waterbeheer op maat 
5. Versterken natuurwaarden en biodiversiteit 
6. Kwaliteitsslag & zonering recreatievoorzieningen 
7. Afstemmen woningvoorraad op vraag 
8. Voorzieningen bereikbaar houden 
9. Verder bouwen aan een gezonde leefomgeving 
10. Leefklimaat in de dorpen verbeteren 

 
Bovenstaande punten nemen we mee in verschillende ontwikkelingen en initiatieven. De ambities en 
bijbehorende deelprojecten worden actief opgepakt. We beoordelen hoe nieuwe plannen kunnen 
bijdragen aan het behalen van de ambities van de gemeenteraad. Vervolgens voeren we dit uit. 
 

Invoering Omgevingswet  
We gaan voor een correcte  invoering van de Omgevingswet voor wat betreft besluitvorming, 
ingerichte processen en software. Hiervoor worden diverse besluiten voorbereid voor de 
gemeenteraad. 
 
Wat we ervoor gaan doen: 

Landschap & Landbouw 
1. Het realiseren van een bij het Unesco-biosfeergebied passend Maasheggenlandschap. Dit is 

een kans om het Maasdal door te ontwikkelen naar een aantrekkelijk en vitaal landschap. We 
hebben daarvoor € 3,5 miljoen beschikbaar.  Een projectleider gaat de komende periode de 
organisatie opzetten en de uitvoering en het nakomen van afspraken verzorgen. 

2.  We onderzoeken de mogelijkheden van de transitie naar natuur-inclusieve landbouw in het 
Maasdal, waarbij ook gekeken wordt naar de agrarische verdienmodellen. Gezonde 
agrarische bedrijfsvoering moet mogelijk zijn en blijven.  

3.  Het huidige pachtbeleid wordt herzien waarbij we de omslag naar duurzame landbouw in 
stapjes meenemen. 

Waterbeheer  
1. We zetten omgevingskwaliteit op de agenda bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma, het 

Deltaprogramma en Kaderrichtlijn Water. We werken daarbij samen met waterschap en 
Rijkswaterstaat aan een goede inpassing. 

2. We stellen specifieke gebiedskwaliteiten en kwetsbaarheden van het gebied centraal en gaan 
hier met grote zorgvuldigheid mee om. 

https://www.bergen.nl/omgevingsvisie-bergen-2030
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
https://www.unesco.nl/nl/dossier/unesco-biosfeergebieden
https://mijnomgevingsvisie.nl/omgevingskwaliteit
https://www.hwbp.nl/
https://www.deltaprogramma.nl/
https://www.rivm.nl/kaderrichtlijn-water-krw
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3. We willen via de bovenstaande programma's de ruimtelijke kwaliteit van het Maasdal op 
waarderen en toekomstbestendig maken. 

4. We gaan samen met andere overheden de integrale gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well 
voltooien. Daar komen systeemherstel van de Maas, dijkversterking, beekherstel en een 
ruimtelijke verbeterslag samen. 

5. We nemen onze verantwoordelijkheid daar waar gebiedskwaliteiten en kwetsbaarheden dit 
vergen en we steken in op maatwerk.  

6. Daar waar sprake is van meekoppelkansen haken we aan op de betreffende programma’s.    

Natuur 
1. Transitie van het Nationaal Park De Maasduinen. De transitie betekent het versterken van de 

natuurwaarde, het merk en de identiteit van het Nationaal Park. Verschillende landelijke 
opgaven en deelprojecten worden hierin geborgd zoals de stikstofopgave, verduurzamen 
landbouw, akkerranden, verzachten van de randen van rondom het Nationaal Park, 
verdroging en het verhogen van de biodiversiteit. Dit doen we door een aantal plannen te 
realiseren samen met de partners van het park. Zie ook thema Economie, Recreatie en 
Toerisme. 

2. Het Maasheggenlandschap wordt verder tot uitvoering gebracht waarmee de 
landschapswaarde, verduurzaming landbouw en akkerrandenherstel tot stand komen. 

3. In 2022/2023 geven we verder uitvoering aan Beeldkwaliteitsvisie N271. Dit om de 
landschapswaarde te behouden, te beleven en om uitvoering aan de BGMM visie te geven. 

4. Zie ook paragraaf klimaatbestendige inrichting beheer openbare ruimte en landschappen en 
biodiversiteit voor de werkzaamheden die in dat kader worden verricht. 

Wonen 
We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn en in vrijwel alle kernen voldoende 
bouwmogelijkheden creëren, dat bereiken wij met het volgende: 

1. Op basis van een nog te actualiseren gemeentelijk woningbouwprogramma bepalen we de 
kwantitatieve opgave voor de komende jaren.  

2. We begeven ons op de markt met actieve grondpolitiek en gaan dit verder uitwerken om snel 
te kunnen handelen. Ook geven we voldoende ruimte aan particuliere plannen die een goede 
bijdrage leveren aan de opgave. 

3. Wij realiseren dit deels ook door middel van minder traditionele bouwconcepten zoals 
bijvoorbeeld Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en tiny houses.  

4. Wij bieden ook ruimte voor het ontwikkelen van projecten gericht op excellent wonen, onder 
andere in de gebieden Maaspark Well en Bleijenbeek. 

5. In het kader van de gemeentelijke duurzaamheidsambitie (project VerduurSAMEN 2030) 
wensen wij bij nieuwbouw en renovatie maximaal in te zetten op duurzaamheid.  

6. Wij zorgen beleidsmatig voor een kwalitatief goed woningaanbod voor degenen die zich 
tijdelijk als internationale werknemer in onze gemeente willen vestigen.  

7. Wij ondersteunen initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan zorg gerelateerde 
ontwikkelingen en de ontwikkeling van levensloopbestendige woningen nabij deze 
voorzieningen. 

8. Wij geven uitvoering aan de doelen van de vastgestelde regiovisie Wonen en stellen deze 
naar lokale behoefte bij wanneer dat nodig is.  

 

Overige ruimtelijke ontwikkelingen 
1.  Besluitvorming door de gemeenteraad voor de nieuwe visie Duurzame doorontwikkeling van 

Maaspark Well, als vervanger van de Structuurvisie Maaspark Well is in voorbereiding.  
2.  Voorgaande gebiedsvisie zal deels landen in het nieuwe bestemmingsplan "Maaspark Well" 

dat eind 2022 gereed is om ter inzage te kunnen liggen. 

Implementatie Omgevingswet 
1. De benodigde besluitvorming door gemeenteraad wordt mede voorbereid met de 

raadswerkgroep Omgevingswet en waar nodig met behulp van externe ondersteuning. 
Hiervoor worden onder meer bijeenkomsten georganiseerd met en voor de gemeenteraad en 
commissieleden. Voor de komende periode wordt het onderwerp Bruidsschat opgepakt. Dit 
onderwerp betreft het overnemen van regelingen van het rijk door de gemeente. Op termijn is 
beleidsmatig maatwerk mogelijk. 

https://www.waterschaplimburg.nl/vaste-onderdelen/zoeken/@5757/dijkversterking-well/
https://www.waterschaprivierenland.nl/wat-is-een-meekoppelkans
https://bergen.notubiz.nl/document/6723938/1#search=%22BGMM%20visie%20%22
https://data.rvo.nl/initiatieven/financieringsvoorbeelden/collectief-particulier-opdrachtgeverschap-cpo
https://bergen.notubiz.nl/document/8350437/1#search=%22Bruidsschat%22
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2. Het komend jaar wordt ingezet op de verdere voorbereiding van de werkprocessen, 
inhoudelijke aanpassingen en actualisatie van beleid en regelgeving, inhoudelijke kennis en 
efficiency om uitvoering te kunnen geven aan de Omgevingswet. Denk hierbij aan de 
inrichting van het nieuwe Omgevingsloket, het implementeren van de opvolger van Squit2020, 
het optuigen van communicatie voor informatie richting de burger en ondernemer etc. 

 
Wat mag het kosten: 
     

Tabel 2.3 Baten en Lasten Ruimtelijke ontwikkeling (bedragen x € 1.000) 
   

 Rekening Begroting 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Totale lasten 786 520 1.011 1.007 1.002 1.000 

Totale baten 1.399 386 299 299 299 299 

Resultaat voor bestemming -613 134 712 708 703 701 

 

Reserves       

Toevoeging reserves 231 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 246 83 0 0 0 0 

Mutaties reserves -16 -83 0 0 0 0 

 

Resultaat na bestemming -629 51 712 708 703 701 
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2.4 Thema Economie, Recreatie en Toerisme 

Waar dit thema over gaat: 

Met het Economisch Programma Bergen 2030 willen we koers geven aan werkgelegenheid, 
bedrijvigheid en woonklimaat. Daarbij spelen het bedrijfsleven en de randvoorwaarden die de overheid 
creëert een belangrijke rol. Binnen dit programma vallen onder andere de plannen voor 
vrijetijdseconomie en het bedrijventerrein de Flammert. 
 
Wat we willen bereiken: 

• Een evenwichtige, veelzijdige economische structuur.  

Economie algemeen 
1. Goed ondernemersklimaat 
2. Een gezonde economische structuur 
3. Meer samenwerking 
4. Stimuleren duurzaam en innovatief ondernemen, met oog voor balans tussen wonen, natuur 

en werken 
5. Vergroten arbeidsparticipatie 
6. Stimuleren sociaal ondernemen 

Recreatie en toerisme 
1. Een gemeente met aantrekkingskracht als vestigingsplaats en toeristische bestemming. 
2. Volgens het ’Programma Vrijetijdseconomie Bergen (2021)" werken aan een sterke sector met 

ontwikkelingsruimte passend bij de draagkracht van de gemeente.                                         
3. Maaspark Well: doorontwikkeling van het toeristisch-recreatief product rondom het 

Leukermeer: dé bestemming voor waterrecreatie in de regio, met een versterkt aanbod voor 
de Bergenaren, vaarrecreanten, dagrecreanten en verblijfstoeristen.  

4. Nationaal Park Maasduinen: We willen het merk, de identiteit en de natuurwaarde van 
Nationaal Park De Maasduinen verbeteren. Daarbij willen toerisme en recreatie goed borgen.. 

5. Realisatie van sleutelproject panoramaroute N271. 

Agrarische sector 
1. Een blijvend vitale agrarische sector.  
2. Meer aandacht voor natuur inclusieve landbouw, dubbel ruimtegebruik en kringlooplandbouw. 
3. Concentratie van de glastuinbouw in Tuindorp. Mogelijkheid voor vestiging van (nieuwe) aan 

tuinbouw gelieerde ondernemingen. Ook bestaande bedrijven kunnen zich in dit gebied verder 
uitbreiden.  

Industrieterrein De Flammert 
1. Volgens het ’Programma toekomstbestendig bedrijventerrein De Flammert’ werken aan een 

vitaal, veilig, duurzaam en aantrekkelijk bedrijventerrein De Flammert. 
2. Versterken samenwerking met en tussen ondernemers op De Flammert. 

Detailhandel 
1. Een vitaal winkelhart Mosaïque. 

Regionale samenwerking 
1. De gemeente Bergen wil op regionaal niveau een betrouwbare strategische partner zijn voor 

onze buurgemeenten in Nederland en Duitsland. Het doel is om samen een aantrekkelijke 
regio te creëren voor wonen, werken, ondernemen en recreëren. 

 
Wat we ervoor gaan doen: 

Economie algemeen 
1. Economische Programma Bergen 2030 uitvoeren. 
2. Verbeteren van de relatie met bedrijfsleven:  

a. Ondernemersgerichte aanpak en het actief ondersteunen van initiatieven 
(faciliterende, dienstverlenende overheid); 

b. Doorgaan met de bedrijfscontactfunctionaris als eerste aanspreekpunt voor 
ondernemers; 

https://bergen.notubiz.nl/document/10467634/1#search=%22Programma%20Vrijetijdseconomie%20Bergen%202021%22
https://www.maasparkwell.nl/
https://www.bergen.nl/nationaal-park-de-maasduinen
https://bergen.notubiz.nl/document/10546965/1#search=%22panoramaroute%20N271%22
https://bergen.notubiz.nl/document/11012504/1#search=%22Programma%20toekomstbestendig%20bedrijventerrein%20De%20Flammert%22
https://bergen.notubiz.nl/document/8172623/1#search=%22Economische%20Programma%20Bergen%202030%20%22
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c. Relatiebeheer onderhouden met contactgroep De Flammert, 
ondernemersverenigingen, brancheorganisaties (zoals MKB, LLTB, RECRON, KHN) 
en overige ondernemers zodat we weten wat er speelt; 

d. Doorgaan met bedrijfsbezoeken van het college van B&W. 

Recreatie en toerisme 
1. Toeristisch Programma Vrijetijdseconomie Gemeente Bergen uitvoeren. Daarbij werken we 

aan het aanbod en de kwaliteit van het toeristisch-recreatieve product, de (regio-)marketing en 
promotie en versterken samenwerking. 

2. Voortzetten van het in 2022 opgezette overlegstructuur met de toeristisch-recreatieve sector, 
met werkgroepen rondom thema's en enkele grote ondernemersbijeenkomsten. 

3. De gemeente zet zich in voor een gezonde sector voor verblijfsrecreatie in samenwerking met 
ondernemers, Regio Noord-Limburg, de provincie Limburg en de Rijksoverheid. 

4. We willen ons concentreren op de toeristisch-recreatieve ontwikkeling in Maaspark Well. 
Daarbij leggen we de focus op de aansluiting van Maaspark Well op de routestructuren 
(rondje plas, voorhaven) en de ontwikkeling gebied Seurenheide. 

5. We willen het Nationaal Park Maasduinen versterken door duidelijke zonering, optimaliseren 
van de toegangspoorten in en om het Nationaal Park De Maasduinen en onderzoek doen 
naar het inzetten van streekproducten en verdienmodellen. 

6. We zetten in op de promotie van onze gemeente rondom de N271 als uitwerking van de 
panoramaroute N271.  

Agrarische sector 
1. We ondersteunen initiatieven met als doel het verbreden van de landbouw.  
2. We juichen initiatieven op het gebied van agrarisch natuurbeheer, kringlooplandbouw en 

natuur inclusieve landbouw toe en ondersteunen dit waar mogelijk. 
3. Om de agrarische sector vitaal te houden is het laten opvallen van deze sector een 

mogelijkheid. Een voorbeeld hiervan is het evenement het Agrifestijn. We ondersteunen dit 
soort initiatieven. 

4. Periodiek overleggen we met de sector via de LLTB. 

Industrieterrein De Flammert 
1. We voeren het programma toekomstbestendig bedrijventerrein De Flammert uit. Ook werken 

we aan veiligheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein, samen met de 
ondernemers. 

2. We willen de samenwerking met en tussen ondernemers op De Flammert versterken. (Zie 
Economie algemeen). 

3. We zijn begonnen met een overeenkomst voor park management met DBO land van Cuijk. Dit 
in relatie tot het Businessplan. We gaan met de eigenaren van leegstaande percelen overleg 
voeren over de toekomstige ontwikkeling van hun terrein. 

Detailhandel 
1. Doorontwikkeling Mosaïque door: 

a. Het versterken van de samenwerking tussen ondernemers.  
b. Het verkennen van de mogelijkheden om vervolg te geven aan het centrummanagement 

samen met de ondernemers. 
c. Het transformeren van de oostzijde van Mosaïque. 

Regionale samenwerking  
1. Uitvoering geven aan de Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar: De gebiedsvisie Top 

van Limburg vormt de schakel tussen de Regiovisie BGMM uit 2010 en een concrete 
uitwerking in projecten die in onderlinge samenhang te realiseren zijn en waar stakeholders 
een actieve bijdrage aan leveren.  

2. Interreg VI: Samen met Gennep, Goch, Kalkar, Land van Cuijk, Mook en Middelaar, Uedem, 
en Weeze werken we aan een nieuw Interreg VI project, genaamd RegioCLIP om de 
grensregio‘s nog beter met elkaar te verweven.  

3. Samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en andere betrokken partijen werken we 
actief aan het versterken van de regionale samenhang van de toeristisch-recreatieve sector. 
Dit doen we met inzet van onze ambtenaren, financiële middelen en door deelname aan het 
Actieprogramma Vrijetijdseconomie Regio Noord-Limburg. Promotie: 

https://bergen.notubiz.nl/document/10467634/1#search=%22%C2%B7Toeristisch%20Programma%20Vrijetijdseconomie%20Gemeente%20Bergen%20%22
https://bergen.notubiz.nl/document/10546965/1
https://bergen.notubiz.nl/document/11012504/1#search=%22toekomstbestendig%20bedrijventerrein%20De%20Flammert%22
https://duurzaambedrijvenoverleg.nl/
https://deutschland-nederland.eu/nl/interreg-na-2020/
https://bergen.notubiz.nl/document/5827479/1#search=%22Actieprogramma%20Vrijetijdseconomie%20Regio%20Noord%20Limburg%22
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a. De gemeente Bergen ondersteunt het Toeristisch Platform Maasduinen door een 
jaarlijkse bijdrage. 

b. De gemeente Bergen brengt in eigen beheer enkele informatiefolders uit. 
 
Wat mag het kosten: 
     

Tabel 2.4 Baten en Lasten Economie, Recreatie en Toerisme (bedragen x € 1.000) 
   

 Rekening Begroting 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Totale lasten 740 865 427 427 426 426 

Totale baten 934 762 840 840 840 840 

Resultaat voor bestemming -194 103 -413 -414 -415 -415 

 

Reserves       

Toevoeging reserves 20 20 20 20 20 20 

Onttrekking reserves 79 77 5 5 5 5 

Mutaties reserves -59 -57 15 15 15 15 

 

Resultaat na bestemming -253 54 -398 -398 -399 -400 
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Programma 3  Bestuur en Financiën 
 

3.1 Thema Algemeen Bestuur 

Waar dit thema over gaat: 

Dit thema gaat over het bestuur van de gemeente: 
 
Gemeenteraad 

• De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raad neemt alle 
besluiten die belangrijk zijn voor de gemeente; 

• Elke vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Bergen personen die hen 
vertegenwoordigen in de gemeenteraad. De vorige raadsverkiezingen waren op 16 maart 
2022. De raad bestaat sindsdien uit vijf partijen: CDA, PK, KERN, Dorpsbelangen Bergen 
Limburg en VVD. CDA, PK en VVD hebben een coalitie gevormd en de raad heeft wethouders 
benoemd; 

• In het nieuwe coalitieprogramma  is vastgelegd wat de (meerderheid in de) raad in de huidige 
bestuursperiode (2022-2026) wil bereiken; 

• De raad stelt de kaders voor het beleid en controleert of het college van burgemeester en 
wethouders dit beleid uitvoert binnen de afgesproken inhoudelijke en financiële kaders. Voor 
deze controle maakt de raad gebruik van de diensten van een accountant en de 
Rekenkamercommissie. 

 
College van burgemeester en wethouders (B&W) 

• Het college van B&W vormt het dagelijks bestuur van de gemeente; 

• Een belangrijke taak van het college van B&W is het voorbereiden en uitvoeren van de 
besluiten van de gemeenteraad. Dit doen ze binnen de door de raad gestelde inhoudelijke en 
financiële kaders; 

• Het college van B&W voert ook zelfstandig wetten en regelingen uit (van onder andere het rijk 
en de provincie). 

 
Burgemeester 

• De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van B&W. Daarnaast heeft 
ze eigen taken en bevoegdheden, bijvoorbeeld op het gebied van de handhaving van de 
openbare orde en veiligheid. 

 
Wethouders 

• Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Ze hebben elk een eigen taakgebied 
(portefeuille), maar het college van B&W neemt als geheel besluiten. 

 
Raadsgriffier/gemeentesecretaris 

• De raadsgriffier ondersteunt, samen met het overige griffiepersoneel, de gemeenteraad in al 
zijn werkzaamheden. Het college van burgemeester en wethouders wordt ondersteund door 
de gemeentesecretaris en de medewerkers van de ambtelijke organisatie. 

 
Wat we willen bereiken: 

1. Ook in deze nieuwe raadsperiode is het belangrijk dat het gemeentebestuur besluiten neemt 
die ten dienste staan van de inwoners van onze gemeente. 

2. Op grond van de door de gemeenteraad in 2021 vastgestelde Nota Dienstverlening en het 
Beleidskader Participatie en Zelfsturing blijven bestuur en ambtelijke organisatie werken aan 
verbetering van de dienstverlening aan en samenwerking met inwoners en bedrijven. 

3. Door allerlei (maatschappelijke) ontwikkelingen daalt het vertrouwen in het openbaar bestuur 
en bijbehorende (politieke) organisaties. Wij willen bijdragen aan het doorbreken van deze 
tendens. 

4. (Maatschappelijke) onvrede mag op velerlei manieren worden geuit, maar nooit ten koste van 
(de veiligheid van) politici, bestuurders, ambtenaren en anderen.  
 
 

  

https://bergen.notubiz.nl/document/11653623/1#search=%22coalitieprogramma%22
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Wat we ervoor gaan doen: 

• Stimuleren en regelen dat raads- en commissieleden goed worden begeleid én opgeleid om 
hun werk te kunnen doen. 

• Ervoor zorgen dat deelnemers aan en het publiek bij openbare raads- en 
commissievergaderingen zich veilig voelt. 

• Het aantreden van de  (ver)nieuw(d)e gemeenteraad kan leiden tot het -indien gewenst- 
aanpassen van het Reglement van Orde en de wijze waarop de fractieondersteuning is 
geregeld. 

• De gemeenteraad blijft in gesprek met de dorpsraden om duidelijk te krijgen wat de 
wederzijdse verwachtingen zijn om misverstanden die hierover kunnen ontstaan te 
voorkomen. 

• De gemeenteraad stelt de beleids- en financiële kaders vast waarbinnen de gemeente haar 
werkzaamheden uitvoert. Het actief betrekken van de gemeenteraad bij het opstellen van de 
kadernota wordt voortgezet. 

• We werken voortdurend aan het verbeteren van de (inhoudelijke en financiële) planning-, 
reporting- en controlcyclus. 

• De kans is groot dat in 2023 de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking treedt. Op 
dat moment moet de rekenkamercommissie worden vervangen door een rekenkamer. Dit 
vereist vooral administratieve handelingen. 

 
Wat mag het kosten: 
     

Tabel 3.1 Baten en Lasten Algemeen bestuur (bedragen x € 1.000) 
   

 Rekening Begroting 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Totale lasten 1.428 1.623 1.370 1.370 1.170 1.170 

Totale baten 3 1 1 1 1 1 

Resultaat voor bestemming 1.426 1.622 1.369 1.369 1.169 1.169 

 

Reserves       

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 279 390 200 200 0 0 

Mutaties reserves -279 -390 -200 -200 0 0 

 

Resultaat na bestemming 1.147 1.232 1.169 1.169 1.169 1.169 
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3.2 Thema Publieke Dienstverlening 

Waar dit thema over gaat: 

 
Communicatie 
Communicatie gaat zowel over het informeren van de inwoners als het gesprek mét de inwoners. Dit 
doen we via diverse kanalen en proberen daarmee de juiste boodschap bij de juiste doelgroep te 
brengen.  
 
Waar nodig en mogelijk, willen we inwoners actief betrekken.   
 
We zetten communicatie ook in om onze gemeente te profileren en om aan ons imago te bouwen. 
 
Dienstverlening 
Dienstverlening gaat over de manier waarop we service verlenen aan inwoners, ondernemers en 
andere stakeholders. Op 9 februari 2021 heeft de gemeenteraad de Nota Dienstverlening 2021 
vastgesteld. De verbetervoorstellen die hierin staan worden in 2022 en 2023 uitgevoerd. 
 
Wat we willen bereiken: 

Communicatie 
1. We willen dat inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties ons ervaren als een open 

en transparante organisatie. Daarom willen we proactief, tijdig en begrijpelijk communiceren. 
Door goede informatieverstrekking over plannen en uitvoering van beleid organiseren we 
betrokkenheid. 

2. We willen ons helder positioneren zodat inwoners en ondernemers zien dat de gemeente een 
aantrekkelijke plaats is om te wonen en ondernemen. We willen ervoor blijven zorgen dat 
communicatie een vast onderdeel is van het beleidsproces en de projectaanpak. Hierbij wordt 
communicatie op een verbindende manier ingezet door al onze medewerkers.  
 

Dienstverlening 
In de door de raad vastgestelde nota Dienstverlening zijn zeven servicebeloften geformuleerd die ons 
helpen om de dienstverlening richting inwoners, ondernemers en andere stakeholders te 
professionaliseren. De zeven servicebeloften zijn: 

1. We zijn vriendelijk en behulpzaam. 
2. We zijn goed bereikbaar en aanspreekbaar. 
3. We zijn deskundig en duidelijk. 
4. We denken mee en geven advies op maat. 
5. We doen wat we beloven en scheppen geen valse verwachtingen. 
6. We luisteren naar onze inwoners en blijven in contact. 
7. We gebruiken de servicebeloften als basis voor alles wat we doen. 

 
Wat we ervoor gaan doen: 

Communicatie 
1. We zetten de gebruikelijke communicatiemiddelen in (o.a. website, sociale media, video’s, 

nieuwsbladen, folders en bijeenkomsten) om te informeren over ons beleid en projecten en te 
verbinden in het algemeen. Waar mogelijk betrekken we inwoners, ondernemers en 
verenigingen  bij de voorbereiding en evaluatie hiervan. We presenteren de gemeente op een 
herkenbare en consistente manier. Waar nodig, voeren we vernieuwingen door in de 
communicatiemiddelen. Met de pers onderhouden we actief contact. 

2. We vergroten onze communicatiekracht door bewustzijn en vaardigheden van medewerkers 
op dit gebied te vergroten en hen te ondersteunen bij communicatieactiviteiten. 
 

  

https://bergen.notubiz.nl/document/9606396/1#search=%22nota%20dienstverlening%22
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Dienstverlening 
1. De Verbetervoorstellen uit de nota Dienstverlening worden komend jaar verder uitgevoerd. 

Hierbij gaat het om het verbeteren of uitvoeren van: 
a. goede ICT systemen (b.v. invoering van een zaaksysteem); 
b. processen en werkafspraken; 
c. bewustzijn en draagvlak (b.v. trainingen); 
d. resultaatgerichte sturing en communicatie (b.v. een basishandleiding en 

gedragsprotocol voor medewerkers); 
e. organiseren van feedback. 

 
In de eerste helft van 2023 wordt er een klanttevredenheidsonderzoek en een evaluatie van de 
openingstijden uitgevoerd. 
 
Wat mag het kosten: 
     

Tabel 3.2 Baten en Lasten Publieke dienstverlening (bedragen x € 1.000) 
   

 Rekening Begroting 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Totale lasten 427 443 404 404 404 404 

Totale baten 152 205 205 205 205 205 

Resultaat voor bestemming 274 238 199 199 199 199 

 

Reserves       

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0 

Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 

 

Resultaat na bestemming 274 238 199 199 199 199 

 

  

https://bergen.notubiz.nl/document/9606396/1#search=%22nota%20dienstverlening%22
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3.3 Thema Veiligheid 

Waar dit thema over gaat: 

Dit thema gaat over de veiligheid van de inwoners en bezoekers. Veiligheid is een basisbehoefte. We 
willen dat het veilig wonen, werken en recreëren is in de gemeente Bergen. Verschillende partijen 
leveren een bijdrage aan die veiligheid. Samenwerking met interne en externe partners is op dit 
gebied van groot belang. In het Integraal Veiligheidsplan staan de prioriteiten op het gebied van 
veiligheid opgenomen. 
 
Wat we willen bereiken: 

1. We gaan voor een integrale aanpak, waarbij het gemeentebestuur afspraken maakt en de 
regie voert. Daarbij willen we geen bevoegdheden of taken van andere partijen overnemen; 

2. Versterking van de verbinding tussen zorg en veiligheid;  
3. We willen inwoners, bedrijven en de gemeente duurzaam weerbaarder maken tegen 

ondermijnende criminaliteit; 
4. De doelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan verwezenlijken door uitvoering van het 

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid. 
 
Wat we ervoor gaan doen: 

1. Om de samenwerking tussen zorg en veiligheid te verbeteren willen we onder andere 
samenwerken met het zorg- en veiligheidshuis. Ook willen we de Aanpak Voorkomen 
Escalatie (AVE) inzetten om sociale incidenten beter aan te kunnen pakken. We willen 
projecten binnen de Regiodeal op het gebied van ondermijning uitvoeren. 

2. We stellen een Bibob coördinator aan, om ondermijning aan te pakken. 
3. Wanneer het nodig is willen we de APV verder inrichten op de bestuurlijke bestrijding van 

ondermijning. 
4. Integrale controles uitvoeren in samenwerking met het Regionaal Interventie Team. 
5. Jaarlijks stelt het gemeentebestuur een handhavingsprogramma vast  waarin beschreven is 

welke toezicht- en handhavingsaccenten er gezet worden en welke doelen nagestreefd 
worden. Daarnaast wordt er jaarlijks verslag gedaan van de uitvoering van dit 
handhavingsprogramma. Ook voor 2023 wordt er een handhavingsprogramma opgesteld.  

 
Wat mag het kosten: 
     

Tabel 3.3 Baten en Lasten Veiligheid (bedragen x € 1.000) 
   

 Rekening Begroting 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Totale lasten 1.369 1.583 1.616 1.611 1.627 1.632 

Totale baten 202 481 123 131 131 131 

Resultaat voor bestemming 1.166 1.102 1.493 1.480 1.497 1.501 

 

Reserves       

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 140 42 0 0 0 0 

Mutaties reserves -140 -42 0 0 0 0 

 

Resultaat na bestemming 1.026 1.060 1.493 1.480 1.497 1.501 

 

  

https://bergen.notubiz.nl/document/8337486/2#search=%22Integraal%20Veiligheidsplan%20%22
https://bergen.notubiz.nl/document/10711742/1#search=%22Uitvoeringsplan%20Integrale%20Veiligheid%22
https://bergen.notubiz.nl/document/10216971/1#search=%22zorg-%20en%20veiligheidshuis%22
https://bergen.notubiz.nl/document/10216971/1#search=%22zorg-%20en%20veiligheidshuis%22
https://bergen.notubiz.nl/document/9931588/1#search=%22Regiodeal%20ondermijning%22
https://www.bergen.nl/flexibel-regionaal-interventie-team-frit
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3.4 Thema Financiën 

Waar dit thema over gaat: 

Het thema financiën gaat over de balans tussen de baten en lasten voor de inwoners en bedrijven. We 
willen een financieel stabiele en gezonde gemeente zijn, met een degelijk financieel beleid. 
 
Wat we willen bereiken: 

1. We streven naar een evenwichtige begroting, ook voor komende jaren; 
2. Structurele lasten willen we dekken we met structurele baten; 
3. We willen bezuinigingen die het rijk oplegt ook zoveel mogelijk op beleidsterreinen doorzetten 

die daarvoor bedoeld zijn. We willen voorkomen dat de bezuinigingen gevolgen hebben voor 
andere terreinen. 

 
Wat we ervoor gaan doen: 

Algemene Uitkering 
De Rijksbijdrage uit het gemeentefonds is onze belangrijkste inkomstenbron. We hebben zelf geen 
invloed op de hoogte van de bijdrage. Het Rijk informeert gemeenten periodiek over de ontwikkeling 
van het gemeentefonds. De belangrijkste publicaties zijn de meicirculaire en de septembercirculaire. 
We vertalen de publicaties van het Rijk naar relevante informatie voor onze gemeente. Over de 
financiële gevolgen informeren we de gemeenteraad. 
 
Wat mag het kosten: 
     

Tabel 3.4 Baten en Lasten Financiën (bedragen x € 1.000) 
   

 Rekening Begroting 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Totale lasten 2.552 4.855 9.862 9.428 9.073 9.145 

Totale baten 31.128 33.886 33.851 34.368 34.639 32.288 

Resultaat voor bestemming -28.576 -29.031 -23.990 -24.940 -25.566 -23.143 

 

Reserves       

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 355 710 24 24 24 25 

Mutaties reserves -355 -710 -24 -24 -24 -25 

 

Resultaat na bestemming -28.931 -29.741 -24.014 -24.964 -25.590 -23.168 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2022/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-2022
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3.5 Thema Overhead 

Waar dit thema over gaat: 

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is in 2016 gewijzigd. Met 
een duidelijk definitie en een voorgeschreven presentatie van overheadkosten verwacht het Rijk beter 
inzicht in deze kosten te krijgen.  
 
Overhead bestaat in elk geval uit: 

1. Leidinggevenden  
2. Financiën, gemeentelijke control en interne controle 
3. P&O en HRM 
4. Inkoop(ondersteuning) 
5. Communicatie 
6. Juridische zaken 
7. Bestuur en bestuur ondersteuning 
8. ICT 
9. Facilitaire zaken & huisvesting 
10. Archief 
11. Managementondersteuning 

 
De kosten van de hiervoor genoemde zaken worden via een bepaalde systematiek verdeeld. 

 
Notitie Overhead 
In juli 2016 heeft de BBV-commissie een notitie geschreven met afspraken rondom Overhead. We 
omarmen de uitgangspunten uit deze notitie en volgen de voorgeschreven inrichting. 
 
In de begroting 2022 hebben we aangekondigd om de methode van kostentoedeling aan te passen. In 
deze begroting hebben we dit gerealiseerd. Dit kan tot een verschuiving leiden binnen de 
verschillende thema’s van de overheadkosten, dit is een budgettair neutrale verschuiving. 
 
Wat mag het kosten: 
     

Tabel 3.5 Baten en Lasten Overhead (bedragen x € 1.000) 
   

 Rekening Begroting 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Totale lasten 19.603 20.182 6.488 6.472 6.438 6.358 

Totale baten 12.312 12.671 6.450 6.441 6.406 6.406 

Resultaat voor bestemming 7.291 7.512 38 31 32 -48 

 

Reserves       

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0 

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0 

Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 

 

Resultaat na bestemming 7.291 7.512 38 31 32 -48 

 
 
 
 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0014606
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwimpa3Wyf35AhXE8qQKHQ49DnUQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.commissiebbv.nl%2Ffile%2Fdownload%2F57979915%2FNotitie%2520overhead.pdf&usg=AOvVaw0M-7ojO4zKNPVE2eTob18j
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Samenvatting programma’s   
     

Tabel  TOTAAL  (bedragen x € 1.000) 
   

 Rekening Begroting 

Lasten 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Programma 1 17.502 17.232 17.221 17.210 17.185 17.175 

Programma 2 7.446 7.848 8.822 8.667 8.542 8.533 

Programma 3 25.379 28.686 19.740 19.285 18.712 18.709 

Totaal lasten 50.327 53.766 45.783 45.162 44.439 44.417 

       

 

 Rekening Begroting 

Baten 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Programma 1 3.579 4.199 4.179 4.179 4.179 4.179 

Programma 2 3.121 1.605 1.621 1.621 1.621 1.621 

Programma 3 43.797 47.244 40.630 41.146 41.382 39.031 

Totaal baten 50.497 53.048 46.430 46.946 47.182 44.831 

 
 

Saldo van baten en lasten 
voor reservemutaties 

-171 718 -648 -1.784 -2.743 -414 

 
 

Reserve mutaties       

Toevoeging reserves 585 369 356 356 356 356 

Onttrekking reserves 2.889 2.476 836 752 518 465 

Mutaties reserves -2.304 -2.107 -480 -396 -162 -109 

 

Saldo van baten en lasten 
inclusief reservemutaties 

-2.474 -1.389 -1.128 -2.180 -2.905 -523 
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Deel 3 De Paragrafen 

Inleiding 

Na de programma’s gaan we specifiek in op 7 onderwerpen die voor alle gemeente van belang zijn.  
 
Achtereenvolgens komen aan de orde: 

A. Lokale heffingen 
B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
C. Onderhoud kapitaalgoederen 
D. Financiering 
E. Bedrijfsvoering 
F. Verbonden partijen 
G. Grondbeleid 
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Paragraaf A Lokale Heffingen  
 
BBV vereisten 

In artikel 8 van de BBV is de verplichting opgenomen dat de paragraaf ‘lokale heffingen’ in de 
begroting opgenomen moet worden. Volgens artikel 10 van de BBV bevat deze paragraaf in ieder 
geval de volgende onderdelen: 

• de geschatte inkomsten; 

• het beleid ten aanzien van de lokale belastingen; 

• een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt hoe bij 
de berekening van de heffingstarieven, die hoogstens kostendekkend mogen zijn; 

• een aanduiding van de lokale belastingen; 

• een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. 
 
Bij het schrijven van deze paragraaf houden we rekening met de indeling van het BBV. 
 
 
Geschatte inkomsten 
 
Zoals in de kadernota omschreven zijn wij voor het belastingjaar 2023 uitgegaan van 2,5% hogere 
opbrengsten door de OZB en woonforensenbelasting. Deze verhoogde opbrengst is in de begroting 
verwerkt. De milieuheffingen zijn kostendekkend in de begroting verwerkt.  
 
De gemeentelijke belastingen zijn, na geld uit het gemeentefonds vanuit het Rijk, de grootste 
inkomstenbron van een gemeente. De gemeentelijke belastingen zorgen voor ongeveer 15% van de 
inkomsten. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geschatte inkomsten van de 
lokale heffingen voor 2023 tot en met 2026. 
 

 
 
 
Beleid 
 

Voor de huidige bestuursperiode is, in het coalitieprogramma 2022-2026, aangegeven dat we blijven 
streven naar een zo laag mogelijke belastingdruk. 
 

Sinds 2012 verzorgt de gemeenschappelijke regeling tussen de Belastingsamenwerking Gemeenten 
en de Waterschappen (BsGW) de uitvoering van gemeentelijke belastingen en de Wet Waardering 
Onroerende Zaken (Wet WOZ). De bevoegdheden tot vaststelling en inning van de belastingen zijn 
overgedragen aan deze gemeenschappelijke regeling. Bij de gemeenten is alleen de vaststelling van 
het beleid en de regievoering overgebleven. 
 
Regionale belastingtarieven 

Het vergelijken van belastingtarieven tussen gemeenten is vaak lastig. Het ligt voor de hand om heel 
eenzijdig de tarieven van de verschillende gemeenten te benaderen. 
Toch heeft iedere gemeente zijn eigen redenen om tarieven op een bepaalde wijze op te bouwen. 
Vergelijken is daarom lastig. Toch is bij de verschillende belastingsoorten een overzicht opgenomen 
met de regionale tarieven van het jaar 2021 en 2022. Wij hebben ons hierbij beperkt tot de 
onroerendezaakbelastingen, de rioolrechten, de afvalstoffenheffing en de toeristenbelasting. 
 
  

Begroting 2023 2024 2025 2026

OZB € 2.401.000 € 2.401.000 € 2.401.000 € 2.401.000

Afvalstoffenheffing € 1.370.000 € 1.370.000 € 1.370.000 € 1.370.000

Rioolheffing € 1.561.000 € 1.561.000 € 1.561.000 € 1.561.000

Verblijfsbelasting € 524.000 € 524.000 € 524.000 € 524.000

Forensenbelasting € 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000

Reclamebelasting € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000

Totaal € 5.913.000 € 5.913.000 € 5.913.000 € 5.913.000

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014606&hoofdstuk=II&titeldeel=2.2&artikel=8&z=2019-07-01&g=2019-07-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014606&hoofdstuk=II&titeldeel=2.3&artikel=10&z=2019-07-01&g=2019-07-01
https://bergen.notubiz.nl/document/10287263/1#search=%22kadernota%202022%22
https://bsgw.nl/nl
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007119
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Onroerendezaakbelastingen 

We stellen voor om in 2023 de OZB belasting te verhogen met het inflatiecijfer van 2,5%. De gevolgen 
hiervan, in combinatie met de waardestijging van de woningen en niet-woningen, zal in de 
decembervergadering van 2022 worden besproken. 

 
Als gekeken wordt naar de OZB tarieven voor woningen, dan laat dat voor 2022 het onderstaande 
beeld zien voor de regiogemeenten. Gemeente Bergen kent een relatief laag OZB tarief voor 
woningen. Dit geldt ook voor de OZB tarieven voor niet woningen die opgebouwd zijn uit zowel een 
eigenaarsdeel als een gebruikersdeel. Zie daarvoor onderstaande grafieken.  
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Verblijfsbelasting 

Wij stellen voor om het tarief te verhogen met het inflatiepercentage van 2,5 %. Na afronding leidt dit 
tot een aanpassing van het tarief per overnachting van € 1,25 in 2022 naar € 1,30 in 2023.  
We kennen ten opzichte van de regiogemeenten een relatief laag tarief voor de verblijfsbelasting. Zie 
hiervoor de onderstaande grafiek. 
 

 
 
 
Forensenbelasting 

De forensenbelasting is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Bij de bepaling van het tarief is daarom 
rekening gehouden met wat hiervoor bij de onroerendezaakbelasting is vermeld.  
 
De tarieven voor 2023 bedragen bij een waarde in het economisch verkeer van: 
€ 60.000 of minder   €    293 
€ 60.001 tot en met € 120.000  €    599 
€ 120.001 tot en met € 180.000  € 1.396 
€ 180.001 tot en met € 299.000  € 2.588 
€ 299.001 of meer   € 2.833 
 
In overeenstemming met de OZB wordt de forensenbelasting verhoogd met het inflatiecijfer van 2,5%. 
De hoogte van het tarief wordt in de decembervergadering 2022 vastgesteld. 
 
Leges, rechten en heffingen 

Leges zijn een vergoeding voor geleverde diensten. In 2022 zijn we bezig met een herziening van de 
legesverordening uit 2016. Ook bij leges en rechten streven we naar kostendekkende tarieven. Na 
afronding van de herziening zullen wij u een voorstel doen toekomen. 
 
Milieuheffingen 

Kenmerkend voor deze heffingen is dat de opbrengst daarvan niet vrij te besteden is. De opbrengsten 
mogen volgens de begroting niet hoger zijn dan de kosten. 
 
In 2021 zijn de kosten voor verwerking van afval en transport fors gestegen. (Dit heeft onder andere te 
maken met de verhoging van de Rijksbelasting op restafval). Deze kosten worden volledig gedekt 
door de afvalstoffenheffing. De afgelopen jaren is de gemiddelde afvalstoffenheffing gestegen van 
€ 236 in 2020, naar € 278 in 2021, en naar € 300 in 2022.  
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De tarieven voor het jaar 2023 worden in de raadsvergadering van december 2022 vastgesteld. Bij de 
vaststelling van de belastingverordeningen wordt ook altijd de kostendekking vastgesteld. 
Uitgangspunt is een maximale kostendekking op begrotingsbasis. 
In onderstaande grafiek wordt inzicht gegeven in de hoogte van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht 
in zowel 2021 als 2022 voor de verschillende regiogemeenten. 
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Kostendekkende afvalstoffenheffing 

De volgende uitgangspunten worden toegepast bij de berekening van de afvaltarieven: 

• Kostendekkende heffing, alle uitgaven die betrekking hebben op afvalinzameling en 
verwerking worden gecompenseerd met de afvalstoffenheffing. 

• Eventuele winsten bij de afvalstoffenheffing worden bewaard in de reserve ‘tarief egalisatie 
afvalstoffenheffing’ 

• Winsten worden in de eerste twee jaar na het realiseren ingezet om het tarief zo laag mogelijk 
te houden 

• Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met overheadkosten 

• Bij de berekening wordt wel rekening gehouden met BTW. 
 
De kosten en opbrengsten van afval zien er als volgt uit: 
 

 
 
Kostendekkende rioolheffing 

De volgende uitgangspunten worden toegepast bij de berekening van het tarief rioolheffing: 

• Tariefontwikkeling is gebaseerd op het meerjarige GRP. Hierin worden de kosten voor de 
komende jaren, de inzet van de voorziening en de nodige rioolheffing op elkaar afgestemd. 

• Meerjarig kostendekkende heffing, alle uitgaven die betrekking hebben op riolering worden 
gecompenseerd met de rioolheffing. 

• Eventuele winsten bij de rioolheffing worden bewaard in de voorziening ‘egalisatie rioolheffing’ 

• Bij de berekening wordt rekening gehouden met overheadkosten (Overhead bedraagt 
ongeveer 15% van de totale begroting, daarom wordt 15% overhead toegerekend aan 
riolering). 

• Bij de berekening wordt rekening gehouden met BTW. 

• Rioolheffing wordt kostendekkend gemaakt door het saldo te verrekenen met de voorziening 
‘egalisatie rioolheffing’ 

 
  

Berekening kostendekkendheid Afval Werkelijk 2021 Raming 2022 Raming 2023

Kosten taakveld (incl. omslagrente) 1.212.514 1.248.727 1.414.809

Inkomsten taakveld (excl. .Heffingen) 180.069 143.736 268.746

Inzet 50% egalisatiereserve -48.648 0 24.324

Netto kosten taakveld 1.081.093 1.104.991 1.121.739

Toe te rekenen kosten:

Overhead 122.493 0

BTW 223.947 248.110

Totaal toe te rekenen  346.440 239.977 248.110

Totale kosten 1.427.533 1.344.968 1.369.849

Opbrengst heffingen 1.422.830 1.344.968 1.369.849

Dekkingspercentage 100% 100% 100%

239.977
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De kosten en opbrengsten van riool zien er als volgt uit: 
 

 
 
Lokale belastingdruk 

In onderstaand grafiek is de belastingdruk van inwoners van gemeente Bergen vergeleken met de 
belastingdruk van inwoners in regiogemeenten. Hierbij is zowel de belastingdruk voor 
eenpersoonshuishoudens als voor meerpersoonshuishoudens meegenomen voor 2021 en 2022. 

Berekening kostendekkendheid Riool Werkelijk 2021 Raming 2022 Raming 2023

Kosten taakveld (incl. omslagrente) 597.535 643.768 545.615

Inkomsten taakveld (excl. .Heffingen) 0 0 0

Toevoeging aan egalisatievoorziening 417.801 589.870 805.524

Netto kosten taakveld 1.015.336 1.233.638 1.351.139

Toe te rekenen kosten:

Overhead 200.510 136.107

BTW 255.327 73.722

Totaal toe te rekenen  455.837 231.022 209.830

Totale kosten 1.471.173 1.464.660 1.560.969

Opbrengst heffingen 1.471.173 1.464.660 1.560.969

Dekkingspercentage 100% 100% 100%

231.022
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Kwijtschelding 

Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke 
kwijtschelding van de geheven belasting.  
Het kwijtscheldingsbeleid is neergelegd in de verordening kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen 
2007.  
Burgers met een inkomen onder bijstandsniveau en zonder vermogen komen normaal gesproken in 
aanmerking voor kwijtschelding. 
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https://www.bergen.nl/belastingen-en-heffingen-kwijtschelding
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Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
BBV vereisten 

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat in elk geval: 
a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 
b. een inventarisatie van de risico's;  
c. het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico's; 
d. een kengetal voor de: 
 1a. netto schuldquote; 
 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 
 2. solvabiliteitsratio; 
 3. grondexploitatie; 
 4. structurele exploitatieruimte; 
 5. belastingcapaciteit. 
e. een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële 
positie.   
 
Bij het schrijven van deze paragraaf houden we zoveel mogelijk rekening met de indeling van het 
BBV. 
 
Inleiding 

Iedere gemeente heeft te maken met risico’s bij de uitvoering van haar taken. Die risico’s nemen toe 
door de uitbreiding van het takenpakket en de complexer wordende samenleving. Een goed 
afgestemde financiële buffer, ofwel weerstandscapaciteit, is nodig om te voorkomen dat tegenvallers 
dwingen tot bezuinigingen of drastische beleidsbijstellingen. De paragraaf Weerstandsvermogen en 
Risicobeheersing geeft aan hoe solide de financiële huishouding van de gemeente is. Een financieel 
weerstandsvermogen is van belang wanneer er zich financiële tegenvallers voordoen. 
Risicomanagement heeft een belangrijke plek binnen de Planning, Reporting & Control cyclus van 
ons. Het is een continu proces.  
 
Weerstandsvermogen 

Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te nemen. Risico’s horen bij het proces van 
verandering. Het is belangrijk dat de gemeenteraad zich bewust is van de risico’s die horen bij het 
beleid van onze gemeente en dat zij hierop stuurt. 
Of we in staat zijn de gevolgen van de risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering 
daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'. Onder 
weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die we hebben om onverwachte, 
niet-begrote kosten te kunnen dekken. Die bestaan onder andere uit het vrij aanwendbare gedeelte 
van de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de ‘post onvoorzien’ die in de begroting 
is opgenomen.  
 
De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de aard en de omvang van de risico’s waar we 
mee worden geconfronteerd (het risicoprofiel) zoals financiële risico’s binnen projecten. Voor deze 
risico’s kunnen geen verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd, omdat ze 
weinig voorkomen en niet goed meetbaar zijn. 
 
Tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen, maar die wel 
belangrijk kunnen zijn voor onze financiële positie, bestaat dus een relatie. Die relatie wordt het 
weerstandsvermogen genoemd. 
Ons gemeentelijk beleid is verwoord in de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2021. 
Deze nota is vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2020. Hierbij is ook vastgesteld dat 
de gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen 2,0 moet zijn (dit houdt in dat ons 
eigen vermogen minimaal 2 keer de omvang van de ingeschatte risico’s moet zijn).  
Daarbij is ook aangegeven dat er een verplichte risicoparagraaf opgenomen wordt in college- en 
raadsvoorstellen en dat ons risicoprofiel twee keer per jaar (bij de begroting en bij de jaarrekening) als 
onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen wordt gerapporteerd. 
 
  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR57110
https://bergen.notubiz.nl/document/9401348/1/Nota_Risicoman__%2B_weerst_verm__2021
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Stand van zaken 

We hebben gekozen voor een cyclische aanpak bij het risicomanagement. Op basis van de 
uitgevoerde risicoanalyse hebben we een top 10 vertaald naar een financieel risico. 
Risicomanagement heeft nu op het niveau van de raad, het college en het ambtelijk management een 
structurele plek gekregen binnen de Planning, Reporting & Control cyclus. Voor de raad betekent dit 
dat we bij de begroting en jaarrekening rapporteren hoe de risico’s zich ontwikkelen en hoe deze zich 
verhouden tot de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit. 
 
Aanwezige risico's 

De top 10 van risico's voor onze gemeente wordt hieronder beschreven met een inschatting van het 
financiële risico. 
 
Om de risico’s in kaart te brengen is bij het samenstellen van de nota risicomanagement en 
weerstandsvermogen een risico-inventarisatie uitgevoerd. Nadat de risico’s zijn benoemd zijn deze 
gekwantificeerd op: 

1. de kans dat de gebeurtenis zich zal voor doen en 
2. de financiële consequenties als zich dat risico voor zal doen. 

 
In de afgelopen periode zijn de risico’s nogmaals tegen het licht gehouden. In dit onderdeel zullen we 
ingaan op de belangrijkste ontwikkelingen die zich kunnen voordoen en benoemen we eventuele 
nieuwe risico’s. 
 

 
Risico Toelichting Gevolg 

1 Oorlog in Oekraïne Door de oorlog in Oekraïne zijn nu al nadelige effecten zichtbaar en die zullen naar 
verwachting toenemen. De prijzen van gas en elektriciteit zijn hoog, er zijn verliezen 
op de Europese beurzen en er ontstaat hoge inflatie. Ook zal er opvang geregeld 
moeten worden voor de vluchtelingen. 

onbekend 

2 Energielandgoed 
Wells Meer 

Fase 4. Het doel is te komen tot een gedragen gebiedsontwikkeling voor het 
realiseren van duurzame energie. Hierbij staat centraal dat het Energielandgoed de 
komende jaren gebouwd wordt waarbij particulieren financieel kunnen deelnemen.   

€ 333.000 

3 WAA De voorgenomen verkoop van de WAA aan Venlo zorgt mogelijk voor hogere kosten. € 300.000 

4 Jeugdzorg Vanaf 2015 zijn we financieel verantwoordelijk voor bijna alle taken die met Jeugdzorg 
te maken hebben. Een van de grootste risico’s is het feit dat we niet de enige 
verwijzers zijn. We hebben geen invloed op bepaalde vormen van specialistische hulp 
die heel erg duur zijn, maar we moeten die als gevolg van een rechterlijke machtiging 
wel uitvoeren (bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg met verblijfbehandeling in residentiële 
instellingen). Ook kunnen huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en 
gecertificeerde instellingen doorverwijzen naar jeugdzorg trajecten.  
 
De afgelopen jaren hebben we voor verschillende jongeren dure verblijfsvormen 
ingezet. Omdat de problematiek hierbij complex is, worden ook zeer specialistische 
behandeltrajecten ingezet. Ook in 2023 verwachten we jongeren in deze dure 
trajecten. De aantallen zijn lastig te voorspellen.  

€ 255.000 

5 Corona BUIG 
(Bijstand/BBZ) 

De definitieve impact van de coronacrisis op de uitkeringslasten is moeilijk in te 
schatten. In het begin van de coronacrisis (maart/april 2020) was een lichte stijging te 
zien in het aantal bijstandsgerechtigden. De verwachting is dat werkzoekenden eerst 
een beroep zullen doen op de WW. Tot op dit moment zien we nog geen structurele 
stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Ook de definitieve impact van de 
coronacrisis op de BBZ-regeling is op dit moment moeilijk in te schatten.  

€ 250.000 

6 Integrale veiligheid Hoogwater Maas.  € 175.000 

7 Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning 

De kans blijft bestaan op een toenemend gebruik van de voorzieningen. De Wmo is 
een openeinderegeling (geen maximale uitgaven) en meer mensen zullen als gevolg 
van de vergrijzing een beroep hierop doen. Het risico is gebaseerd op de mogelijke 
overschrijding die optreedt in de tijd die nodig is om tot beleidsaanpassingen over te 
gaan. 

€ 170.000 

https://www.waagroep.nl/
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8 Informatiebeveiliging Onvoorziene acute uitgaven i.v.m. incidenten in het kader van informatiebeveiliging € 150.000 

9 Leerlingenvervoer Betreft een openeinderegeling (geen maximale uitgaven).  € 145.000 

10 Belastingheffing Indien de BsGW niet meer aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen, is Bergen 
voor ca. 1% aansprakelijk voor de schulden van de BsGW. In het ongunstigste geval 
kan de gemeenten dan voor € 130.000 worden aangesproken. 

€ 130.000 

    

Totaal top 10 geïnventariseerde risico’s € 1.958.000 

 Overige risico’s Naast de top 10 risico’s zijn er nog 32 andere risico’s in kaart gebracht.  € 1.274.500 

Totaal geïnventariseerde risico’s € 3.357.500 

Benodigde weerstandscapaciteit (70%) € 2.350.250 

 
 
Weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit bestaat uit financiële middelen en mogelijkheden waarover een gemeente 
beschikt om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn af te dekken. 
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is niet voorgeschreven welke bestanddelen bij de 
weerstandscapaciteit horen. In het algemeen worden de bestanddelen gebruikt die in onderstaande 
tabel zijn genoemd. 
 

 
 
Beoordeling financiële positie 

Voor de waardering van het weerstandsvermogen gebruiken we de volgende indeling.  
 

Waardering Ratio weerstandsvermogen Betekenis 

A > 2,0 Uitstekend 

B 1,4 - 2,0 Ruim voldoende 

C 1,0 - 1,4 Voldoende 

D 0,8 - 1,0 Matig 

E 0,6 - 0,8 Onvoldoende 

F < 0,6 Ruim onvoldoende 

 

Incidentele weerstandscapaciteit Werkelijk 2021 Raming 2022 Raming 2023

Algemene reserve 5.005.248 6.261.000 4.805.248

Bestemmingsreserves 5.545.138 4.743.000 5.376.990

Stille reserves p.m p.m p.m

Begrotingsaldo (incl. onvoorzien incidenteel) 14.508 711.000 1.023.163

Subtotaal 10.564.894 11.715.000 11.205.401

Structurele weerstandscapaciteit Werkelijk 2021 Raming 2022 Raming 2023

Onbenutte belastingcapaciteit 496.666 942.000 934.322

Raming onvoorzien 62.000 62.000 62.000

Subtotaal 558.666 1.004.000 996.322

Totaal weerstandsvermogen 11.123.560 12.719.000 12.201.723

Benodigde weerstandscapaciteit 2.316.650 2.077.000 2.350.250

Ratio weerstandsvermogen 4,8% 6,1% 5,2%

https://wetten.overheid.nl/BWBR0014606/
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We streven naar beheersing van de risico’s en een goede balans tussen de bestuurlijke ambities en 
de daarmee samenhangende risico’s. Het uitgangspunt daarbij is een uitstekend 
weerstandsvermogen. Dat betekent een ratio weerstandsvermogen > 2,0 met als waardering A. 
 
Uitkomsten Bergen  
In onderstaande tabel zijn de uitkomsten voor Bergen afgezet tegen de signaleringswaarden zoals de 
provincie die hanteert. Categorie A is het minst risicovol en categorie C is het meest risicovol.  
 

  
 
 
Signaleringswaarden 
Om de kengetallen eenvoudig te kunnen lezen heeft NAR (Nederlands Adviesbureau voor 
Risicomanagement) met de Universiteit Twente signaleringswaarden opgesteld. Categorie C is het 
meest risicovol en categorie A is het minst risicovol. Door kleuren aan de signaleringswaarden te 
geven wordt de tabel nog beter leesbaar. 
 
In de tabel hieronder is te zien welke signaleringswaarden in welke categorie (A, B of C) vallen. 
 
 

 
 
  

Rekening 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023
Netto schuldquote 74% 95% 108%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 75% 96% 109%

Solvabiliteitsratio 21% 15% 15%

Grondexploitatie 2% 2% 2%

Structurele exploitatieruimte 4,3% 3,8% 0,9%

Belastingcapaciteit 98% 92% 92%

Verloop van de kengetallen

Kengetallen:

Categorie A Categorie B Categorie C

A. zonder correctie doorgeleende gelden <90% 90-130% >130%

B. met correctie doorgeleende gelden <90% 90-130% >130%

>50% 20-50% <20%

<20% 20-35% >35%

Begroting >0% Begroting 0% Begroting <0%

<95% 95-105% >105%5. Belastingcapaciteit

1. Netto schuldquote

Kengetal

2. Solvabiliteitsratio

3. Grondexploitatie

4. Structurele exploitatieruimte
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Netto schuldquote 

De netto schuld geeft inzicht in de schulden van gemeenten vergeleken met de eigen middelen. De 
netto schuldquote geeft een aanwijzing van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de 
exploitatie. We bevinden ons in categorie A. 
 

 
 
 
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 

Om inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen, geven we bij de netto schuldquote zowel 
in- als exclusief doorgeleende gelden weer (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 
leningen). Op die manier brengen we duidelijk in beeld wat het aandeel van de verstrekte leningen is 
en wat dit betekent voor de schuldenlast. De manier waarop we de netto schuldquote gecorrigeerd 
voor de doorgeleende gelden berekenen, is gelijk aan de netto schuldquote. Dit alleen als we ervan 
uitgaan dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen (zie artikel 36 lid b 
en c van het BBV). We bevinden ons in categorie A. 
 

 
 
 
Solvabiliteitsratio 

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen 
te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio verstaan we het eigen vermogen als percentage van het 
balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves 
verrekend met het resultaat uit het overzicht baten en lasten. We bevinden ons in categorie C. Dit 
komt door het aantrekken van geldleningen in het verleden. In de komende jaren gaan we deze 
leningen aflossen en daardoor verbetert onze solvabiliteit. 
  

1a. Netto schuldquote
Rekening 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Begroting 

2026

A. Vaste schulden 33.679 34.079 31.778 29.652 27.525 25.399
B. Netto vlottende schulden 10.746 23.630 24.165 23.263 22.441 24.734

C. Overlopende pass iva 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096
D. Financiële vaste activa -1.442 -1.405 -1.405 -1.405 -1.405 -1.405
E. Uitzettingen korter dan 1 -5.992 -5.992 -5.992 -5.992 -5.992 -5.992

F. Liquide middelen -283 -283 -283 -283 -283 -283
G. Overlopende activa -519 -519 -519 -519 -519 -519

Totaal 39.285 52.606 50.840 47.812 44.863 45.030

H. Totale baten 53.384 55.535 47.192 47.456 47.746 45.409

Netto schuldquote 74% 95% 108% 101% 94% 99%

1b.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor 

alle verstrekte leningen

Rekening 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Begroting 

2026

A. Vaste schulden 33.679 34.079 31.778 29.652 27.525 25.399
B. Netto vlottende schulden 10.746 23.630 24.165 23.263 22.441 24.734
C. Overlopende pass iva 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096

D. Financiële vaste activa -706 -697 -697 -697 -697 -697

E. Uitzettingen korter dan 1 jaar -5.992 -5.992 -5.992 -5.992 -5.992 -5.992
F. Liquide middelen -283 -283 -283 -283 -283 -283
G. Overlopende activa -519 -519 -519 -519 -519 -519

Totaal 40.021 53.314 51.548 48.520 45.571 45.738
H. Totale baten 53.384 55.535 47.192 47.456 47.746 45.409

Netto schuldquote gecorrigeerd voor 

alle verstrekte leningen
75% 96% 109% 102% 95% 101%
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Kengetal grondexploitatie 

De grondexploitatie kan een forse impact hebben op de financiële positie van een gemeente. De 
boekwaarden van de voorraden grond is van belang, omdat die waarde moet worden terugverdiend. 
In artikel 38, onderdeel a van het BBV wordt gevraagd om in de balans afzonderlijk op te nemen 
grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar: 
1. Niet in exploitatie genomen bouwgronden; 
2. Overige grond- en hulpstoffen. 
 
In onderdeel B van artikel 38 wordt gevraagd om "onderhanden werk" te vermelden. Hieronder vallen 
ook bouwgronden in exploitatie. Voor de berekening van dit kengetal tellen we de niet in exploitatie 
genomen gronden en de bouwgrond en exploitatie bij elkaar op en delen deze door de totale baten uit 
de programmabegroting of jaarstukken. Deze drukken we uit in een percentage. We bevinden ons in 
categorie A. 
 

 
 
Structurele exploitatieruimte 

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid 
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. 
 
Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar 
voordoen.  
 
Voorbeelden van structurele baten zijn de algemene uitkering en eigen belastinginkomsten.  
 
Bij de structurele lasten gaat het om personeelskosten, kapitaallasten en bijdragen aan 
gemeenschappelijke regelingen.  
 
In artikel 19 onderdeel c van het BBV wordt een overzicht gevraagd van de geraamde incidentele 
baten en lasten per programma, waarbij per programma tenminste de belangrijkste posten afzonderlijk 
worden gespecificeerd. De overige posten kunnen in een totaalbedrag opgenomen worden.  
 
In artikel 19 onderdeel d wordt een overzicht gevraagd van de verwachte structurele toevoegingen en 
onttrekkingen aan de reserves. Op basis van deze gegevens kan het saldo van structurele baten en 
structurele lasten worden berekend. Daarbij wordt het saldo opgeteld van de structurele onttrekkingen 
en de toevoegingen aan reserves. 
 
De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het 
saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten. 
Wij bevinden ons in categorie A. 
 

2. Solvabiliteitsratio
Rekening 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Begroting 

2026

A. Eigen vermogen 13.680 11.629 10.787 11.247 11.830 9.407

B. Balanstotaal 64.152 76.292 74.141 71.990 70.132 68.375

Solvabiliteitsratio 21% 15% 15% 16% 17% 14%

3. Grondexploitatie
Rekening 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Begroting 

2026

A. Niet in exploitatie genomen bouwgrond 0 0 0 0 0 0

B. Bouwgrond in exploitatie 1.009 1.144 909 505 252 0

Totaal 1.009 1.144 909 505 252 0

C. Totale baten 53.384 55.535 47.192 47.456 47.746 45.409

Grondexploitatie 2% 2% 2% 1% 1% 0%
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Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishoudens 

De ruimte die een gemeente heeft om haar belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de 
totale woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten ieder jaar in de atlas voor lokale lasten. Onder 
woonlasten verstaan we de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een woning met een 
gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente. De belastingcapaciteit van de gemeente wordt daarom 
berekend door de totale woonlasten voor meerpersoonshuishoudens te vergelijken met het landelijk 
gemiddelde. We bevinden ons in categorie A. 
 

 
 
Samenvattend oordeel kengetallen 

Vanaf dit jaar presenteren we ook de ontwikkeling van de financiële kengetallen voor de komende 
jaren. We zien bij alle kengetallen een positieve ontwikkeling. Ook uit de ratio van het 
weerstandsvermogen blijkt dat we uitstekend in staat zijn om eventuele risico's het hoofd te bieden.   
  

4. Structurele exploitatie ruimte
Rekening 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Begroting 

2026

A. Structurele lasten 53.384 55.535 47.225 47.400 47.639 45.142

B. Structurele baten 53.384 55.535 47.192 47.456 47.746 45.409

C. Structurele toevoeging reserves 585 369 356 356 356 356

D. Structurele onttrekking reserves 2.889 2.476 836 752 518 465

E. Totale baten 53.384 55.535 47.192 47.456 47.746 45.409

Saldo structureel 2.304 2.107 447 452 269 376

Structurele exploitatieruimte 4,3% 3,8% 0,9% 1,0% 0,6% 0,8%

5. Belastingcapaciteit Rekening 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Begroting 

2026

A. OZB gezin gemiddelde 

WOZ waarde 281,72 274,11 274,11 274,11 274,11 274,11

B. Rioolheffing gezin 

gemiddelde WOZ waarde 241 241 241 241 241 241

C. Afvalstoffenheffing gezin 275 240 240 240 240 240

D. Eventueel  heffingskorting 0 0 0 0 0 0

E. Totale lasten gezin 

gemiddelde WOZ waarde 797,72 754,81 754,81 754,81 754,81 754,81

F. Woonlasten landel i jk 

gemiddelde gezin 816,60 817,37 817,37 817,37 817,37 817,37

Belastingcapaciteit 98% 92% 92% 92% 92% 92%

https://www.coelo.nl/
https://www.coelo.nl/index.php/atlas-lokale-lasten
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Paragraaf C Onderhoud Kapitaalgoederen 
 
BBV vereisten 

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bevat ten minste de volgende kapitaalgoederen: 

• wegen; 

• riolering; 

• water; 

• groen; 

• gebouwen. 
 
Van bovengenoemde kapitaalgoederen geven we de volgende zaken aan: 
het beleidskader; 
de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties; 
de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.  
 
Bij het schrijven van deze paragraaf houden we rekening met de indeling van het BBV. 
 
Inleiding 

Onze gemeente beheert veel openbare ruimte. In die openbare ruimte vinden een groot aantal 
activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: zoals 
wegen, riolering, kunstwerken, groen, speeltuinen, verlichting en gebouwen. 
 
De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het 
voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. In onze gemeente vormen de lasten van het 
onderhoud van kapitaalgoederen ongeveer 10% van de begroting 2023. Dit is inclusief de arbeidsuren 
en kapitaalslasten.  
 
Hieronder staat een tabel met de jaartallen waarin de onderhoudsplannen zijn gemaakt en worden 
vernieuwd.   
 

Naam Jaar van vaststelling Nieuwe vaststelling 

Groenstructuurplan 2016 2026 

Rioleringsplan 2019 2025 

Verplichtingsplan 2013 2023 

Onderhoud gemeentegebouwen 2016 2022 

Wegenonderhoudsplan 2015 2025 

Onderhoud speeltuinen 2015 2022 

 
 
Openbaar groen 

Het groenstructuurplan bepaalt de contouren voor de inrichting van en het onderhoudsniveau voor het 
groen. Het plan geeft in hoofdlijnen zicht op het groenareaal. In 2016 is het groenstructuurplan 2016-
2026 vastgesteld. Er is een aantal kaders vastgesteld op basis waarvan het groenstructuurplan is 
opgesteld: 

• Goedkoper maar duurzaam beheer van het groen areaal; 

• Het accentueren van de landschappelijke verscheidenheid; 

• Het versterken van de ecologische waarden; 

• Praktische en doelmatige inrichting. 
 
Het doel van het groenstructuurplan is het in beeld brengen van besparingen die mogelijk zijn waarbij 
met minder manuren het groenareaal op een acceptabel niveau (sober en doelmatig) onderhouden 
kan worden. Bij het opstellen van het plan is uitgegaan van een beleidsplan voor de daarop volgende 
10 jaar.  
 
 

https://bergen.notubiz.nl/vergadering/243959#ai_2638584
https://bergen.notubiz.nl/vergadering/243959#ai_2638584
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Onderhoud Ha 

Openbaar groen 26,22 

Gras 13,80 

Beplanting 12,42 

 
 
Wegen 

Als wegbeheerder zijn we verantwoordelijk voor de staat van het onderhoud en de veiligheid van de 
openbare wegen binnen onze gemeente. Het beheer vraagt een gestructureerde aanpak. De 
uitkomsten van de wegenschouw, planning en begroting zijn vastgelegd in het digitale beheersysteem 
van de gemeente Bergen: GBI. In het wegenbeheersplan gaan we uit van: ‘een goede staat van de 
wegen met een minimaal risico op schade voor weggebruikers.   
 
De Nota Wegbeheer 2021-2024 is in december 2021 aan de Raad aangeboden en vastgesteld. Het 
college heeft de opdracht om te komen met een programmatische en realiseerbare aanpak 
(meerjarenraming) voor de transformatie van de openbare ruimte.   
 

 
 
 
Kunstwerken 

Het in goede en veilige staat houden van 42 kunstwerken is gegarandeerd door het programmatisch 
uitvoeren van onderhoud. Op basis van inspecties en kengetallen is een meerjarenplanning voor de 
onderhoudswerkzaamheden van de kunstwerken opgesteld. De lasten hiervan zijn opgenomen in de 
(meerjaren) begroting. 
 
Riolering 

Het GRP 2020-2025 is een voortzetting van het voorgaande beleid met een prominentere plek voor 
het klimaat adaptief maken van de leefomgeving.  
Daarnaast ligt de focus in de planperiode op doorgaan met de afkoppel-activiteiten bij particulieren en 
in de openbare ruimte, het oplossen van een aantal knelpunten van wateroverlast, het verbeteren van 
waterkwaliteit en regionale samenwerking.  
 
Gebouwen 

Het onderhoudsplan voor gebouwen is verouderd en wordt in 2022 herzien.   
 
In 2022 werd een groot deel van het gemeentelijk vastgoed opnieuw geïnventariseerd en is de 
onderhoudsstaat in kaart gebracht volgens de NEN2767-methode voor conditiemetingen.  
De uitkomsten van de inventarisatie zullen we borgen in een softwarepakket voor facilitair beheer. Dit 
om overzicht over de objecten te houden, efficiënter te werken, te sturen op risico’s en jaarlijks een 
geactualiseerd meerjarig onderhoudsplan op te stellen. Het plan zal in 2022 worden afgerond. 
Op dit moment hebben we circa 44 objecten in eigendom met een verzekerde waarde van € 43 
miljoen. 
 
In de loop van 2022 wordt een verbouwingsplan verder uitgewerkt voor het gemeentehuis om te 
voldoen aan de huidige Arbo- en duurzaamheidseisen. Het uitgangspunt is sober en doelmatig.  
 
  

Onderhoud wegen (bedrag x €1.000) Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Begroting 

2026

Onderhoudslasten 203 229 229 229 229 229

Kapitaallasten 582 660 754 728 673 673

Dotatie reserve kapitaallasten 247 247 247 247 247 247

Totaal 1.032 1.136 1.230 1.204 1.149 1.149

https://gbibeheersysteem.nl/
https://bergen.notubiz.nl/document/9580841/1#search=%22Nota%20Wegbeheer%202021-2024%22
https://bergen.notubiz.nl/document/8048340/1#search=%22GRP%202020-2025%22
https://www.nen2767-4.nl/pagina/methodiek.html
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Verlichting 

In mei 2013 is het Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2022 vastgesteld. In dit beleidsplan worden 
de uitgangspunten voor de plaatsing, vervanging, beheer en onderhoud beschreven. 
Het plan bevat aanbevelingen die zich richten op de functies en kenmerken van de openbare ruimten 
met daarbij het gewenste verlichtingsniveau. De uitwerking van dit beleidsplan leidt ook  tot de 
noodzakelijke investeringen. 
 
In 2023 zal een nieuw verlichtingsplan worden opgesteld. 
 
Op 31 december 2021 waren er 3.128 lichtmasten. 
De Energiemonitor openbare verlichting 2020 gemeente Bergen (peildatum januari 2021) levert de 
volgende resultaten op t.o.v. de landelijke doelstellingen 

➢  31,4% energiebesparing: landelijke doelstelling 20% energiebesparing in 2020 en 50% in 
2030. 

➢  54,5% energiezuinige verlichting: landelijke doelstelling 40% in 2020. 
➢  41,6% slim energiemanagement: landelijke doelstelling 40% in 2020. 

 
Speeltuinen 

In 2021 is de speeltuinennota herijkt. Het onderhoud van de speeltuinen wordt op het niveau “schoon, 
heel en veilig” uitgevoerd. De speelvoorzieningen worden vervangen aan de hand van een flexibel 
vervangingsschema.  
 
Wij gaan het aantal speeltoestellen niet uitbreiden. Dit omdat er voldoende toestellen zijn.  
In het vastgestelde speeltuinenbeleid staat dat speeltoestellen vervangen worden als ze niet meer 
veilig zijn en als er nog behoefte aan is.   
 
Overzicht onderhoud kapitaalgoederen 

Onderstaand een totaaloverzicht van de kapitaalgoederen. 
 

 
 
  

Plan (bedragen x €1.000)
Rekening 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Begroting 

2026

Openbaar groen 180 127 127 127 127 127

riolering 351 590 805 805 805 805

Wegen 181 229 229 229 229 229

Verlichting 61 42 42 42 42 42

Onderhoud gebouwen 65 76 76 76 76 76

Kunstwerken 0 20 20 20 20 20

Speeltuinen 12 20 20 20 20 20

Totaal 850 1.104 1.319 1.319 1.319 1.319

https://bergen.notubiz.nl/document/6345719/2#search=%22Beleidsplan%20Openbare%20Verlichting%202013-2022%22
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Paragraaf D Financiering 
 
BBV vereisten 

De paragraaf financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens over het risicobeheer van de 
financieringsportefeuille en geeft inzicht in de rentelasten, de financieringsbehoefte, het renteresultaat 
en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend.   
 
Bij het schrijven van de paragraaf houden we rekening met de indeling van het BBV. 
 
Inleiding 

In deze paragraaf beschrijven we hoe we omgaan met ons vermogen. We voldoen aan zowel de 
wettelijke regels als aan de plaatselijke regels.  
 

• Het wettelijk kader komt voor een deel uit nationale regelgeving en voor een deel uit Europese 
regelgeving. Binnen de nationale regelgeving zijn de kaders vooral de:  

• Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO);  

• Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF);  

• Gemeentewet.  
 
Deze wettelijke kaders hebben we verder uitgewerkt en vastgelegd in het gemeentelijke 
Treasurystatuut 2021 (B&W-besluit: 16 maart 2021). In het Treasurystatuut is vastgelegd hoe 
geldstromen en financiële vermogenswaarden, met de hieraan verbonden risico’s, worden beheerst.  
 
Het betreft niet alleen de regels waar de treasuryfunctie aan moet voldoen, maar ook de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van de treasury-activiteiten. 
 
Beleidsvoornemens 

Bij financiering gaat het om de vraag hoe we ervoor zorgen dat we steeds voldoende geld hebben om 
alle rekeningen te kunnen betalen. Dreigen we tijdelijk te weinig ‘in kas’ te hebben, dan moeten we 
geld lenen. Hebben we tijdelijk teveel ‘in kas’, dan zijn we verplicht dit geld uit te zetten bij het 
Rijk via Schatkistbankieren. Al deze activiteiten leiden ertoe dat we een financieringsportefeuille 
(financieringspositie) hebben. Deze moeten we beheren om de kosten en risico’s te beperken. 
 
De regels voor de uitoefening van de treasuryfunctie zijn door de gemeenteraad bepaald in artikel 15 
van de financiële verordening 2017. De uitoefening van de treasuryfunctie, die is opgedragen aan het 
college van B&W, bevat op hoofdlijnen de volgende activiteiten: 

o het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige 
gelden om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de 
begroting uit te kunnen voeren; 

o het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals 
renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s; 

o het zo veel mogelijk beperken van de kosten van de leningen en het bereiken van 
voldoende rendement op de uitzettingen; 

o het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van 
de geldstromen en financiële posities. 

 
Interne ontwikkelingen 
 
Voor het tijdig aantrekken of uitzetten van middelen (vooral voor de lange termijn) is een 
liquiditeitenplanning van belang. Op basis van de liquiditeitsplanning kunnen we vaststellen wanneer 
een langlopende lening afgesloten moet worden of dat overtollige middelen eventueel weggezet 
kunnen worden. Het Treasurystatuut is ook gericht op het voorkomen van risico’s bij het uitzetten van 
gelden. Met de invoering van het schatkistbankieren zijn de mogelijkheden tot het uitzetten van gelden 
beperkt. 
 
  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0011987
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034360/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416
https://bergen.notubiz.nl/document/9963080/2#search=%22Treasurystatuut%202021%20%22
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR18927
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR476962/1#d218043302e321
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR476962/1#d218043302e321
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Externe ontwikkelingen 
 
Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid is het verwachte verloop van de rente. 
De gegevens van deze rentevisie zijn afkomstig van onze huisbankier de N.V. Bank Nederlandse 
Gemeenten. In de begroting rekenen we met een rentepercentage van 2%. 
 
Schatkistbankieren 
 
De regeling schatkistbankieren verplicht decentrale overheden hun overtollige liquide middelen en 
beleggingen aan te houden bij het ministerie van Financiën. Dit met uitzondering van een 
drempelbedrag dat bepaald is op 0,75% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal 
€ 250.000 is. Voor ons geldt voor 2023 een drempelbedrag van € 265.000. Om het dagelijkse 
kasbeheer te vereenvoudigen mag een gemeente gemiddeld over het hele kwartaal maximaal het 
drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden.  
 
Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld 
van de collectieve sector. Dit verlaagt namelijk de externe financieringsbehoefte van het Rijk, 
waardoor het Rijk minder hoeft te financieren op de markt, wat zich weer vertaalt in een lagere 
staatsschuld. Daarnaast verwacht het Rijk een verdere vermindering van de beleggingsrisico’s 
waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. De middelen die een gemeente in de schatkist 
aanhoudt, blijven beschikbaar voor de uitoefening van de publieke taak. 
 
Alle deelnemers aan het schatkistbankieren hebben een privaatrechtelijke rekening-
courantovereenkomst met de Staat der Nederlanden. De rekening-courant bij de schatkist is 
gekoppeld aan de BNG bankrekening van onze gemeente. Via die bankrekening worden middelen 
naar de schatkist geboekt en weer teruggehaald.  
 
Door de invoering van het schatkistbankieren dienen gemeenten in de toelichting op de balans te 
rapporteren over het drempelbedrag (maximum bedrag wat de gemeente aan liquiditeiten in eigen 
beheer mag aanhouden) en per kwartaal het bedrag aan liquiditeiten die buiten de schatkist zijn 
aangehouden. Voor ons is het drempelbedrag als volgt: 
 

Schatkistbankieren 2021 2022 2023 

Begrotingstotaal 36.713.424 37.442.062 35.281.164 

Percentage 0,75% 0,75% 0,75% 

Drempelbedrag 275.351 280.815 264.609 

 
 
Rentebeleid 

In artikel 13 van de BBV is opgenomen dat met ingang van het begrotingsjaar 2018 de 
financieringsparagraaf inzicht moet geven in de rentelasten, het renteresultaat, de 
financieringsbehoefte en de manier waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden 
wordt toegerekend. In onderstaand renteschema staan de gevraagde gegevens vermeld. 
 

https://www.bngbank.nl/
https://www.bngbank.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0034336
https://www.rijksfinancien.nl/miljoenennota/2022/bijlage/1062552
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014606&hoofdstuk=II&titeldeel=2.3&artikel=13&z=2019-07-01&g=2019-07-01
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Risicobeheer 

Het risicobeheer is gericht op het beperken van financiële risico's. In het Treasurystatuut zijn richtlijnen 
en limieten opgenomen die de basis vormen voor alle transacties op dit gebied. Daarnaast geeft de 
Wet FIDO normen voor het beperken van risico's.  
 
De belangrijkste risicocategorie is het renterisico. De kasgeldlimiet en de renterisiconorm zijn 
belangrijke richtlijnen om renterisico's te beperken.  
 
De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een rente typische looptijd tot één jaar en de 
renterisiconorm heeft betrekking op leningen met een rente typische looptijd vanaf één jaar.  
Het doel van deze normen is het voorkomen van grote verschillen in de hoogte van de rente die de 
gemeente moet betalen bij herfinanciering van de leningen bij een (aanzienlijk) hogere rente. De 
normen beperken de budgettaire risico's. 
 

Kasgeldlimiet 
Rekening 

2021 
Begroting 

2022 
Begroting 

2023 
Begroting 

2024 
Begroting 

2025 
Begroting 

2026 

Begrotingstotaal € 36.713.424 € 37.442.062 € 35.281.164 € 35.052.378  € 34.837.546  € 34.830.381  

Percentage € 8,50% € 8,50% € 8,50% € 8,50% € 8,50% € 8,50% 

Kasgeldlimiet € 3.120.641  € 3.182.575  € 2.998.899  € 2.979.452  € 2.961.191  € 2.960.582  

 

Renteschema 

a externe rentelasten 139.737

b externe rentebaten -66.583

rentesaldo 73.154

c1

rente die doorberekend 

moet worden aan het 

grondbedrijf 11.440

c2

rente projectfinanciering 

die doorberekend moet 

worden aan taakveld 0

c3

rentebaat van 

doorverstrekte leningen die 

die doorberekend moeten 

worden aan taakveld 0

rente naar taakvelden -11.440

d1 rente over eigen vermogen 0

d2 rente over voorzieningen 0

rentesaldo 61.714

e

aan taakvelden toe te 

rekenen omslagrente -136.709

f renteresultaat -74.995

2023

https://bergen.notubiz.nl/document/9963080/2#search=%22Treasurystatuut%202021%20%22
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011987
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Rente 
risiconorm 

Rekening 
2021 

Begroting 
2022 

Begroting 
2023 

Begroting 
2024 

Begroting 
2025 

Begroting 
2026 

Begrotingstotaal € 36.713.424 € 37.442.062 € 35.281.164 € 35.052.378  € 34.837.546  € 34.830.381  

Percentage 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Rente 
risiconorm 

€ 7.342.685  € 7.488.412  € 7.056.233  € 7.010.476  € 6.967.509  € 6.966.076  

 

 
 
Kasgeldlimiet 

Consolidatie (verschillende kortlopende schulden samenvoegen in één lange termijn lening) 
De externe financieringsbehoefte wordt ingevuld met kortlopende en langlopende leningen. Bij het 
aantrekken van kortlopende geldleningen met een looptijd tot één jaar, dienen we rekening te houden 
met de kasgeldlimiet, gemaximeerd in de wet FIDO. De kasgeldlimiet is gelijk aan een bepaald 
percentage (8,5%) van het begrotingstotaal in 2023: € 3 miljoen. Doordat de kortlopende schuld 
structureel niet hoger mag zijn dan de kasgeldlimiet, wordt het risico beperkt op grote fluctuaties in de 
korte rente, Dit houdt de begroting in evenwicht. 
 

Liquiditeitsberekening (x € 1.000) Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 

1 Vlottende schuld 712  0  0 0 
 (aanvang maand) 0  0  0 0 
  0  0  0 0 

2 Vlottende middelen 0  279  263 269 
 (aanvang maand) 276  281  263 266 
  280  290  265 264 

3 Netto vlottende schuld (+) 712 -279 -263 -269 

 Overschot vlottende middelen (-) (1-2) -276 -281 -263 -266 
  -280 -290 -265 -264 

4 Gemiddelde netto vlottende schuld (+) / 52 -283 -264 -266 
 Gemiddelde overschot vlottende schuld (-)     

      

5 Kasgeldlimiet 3.121  3.121  3.183  3.183  

6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4) 3.053  3.388  3.663  3.123  

6b Overschrijding kasgeldlimiet (4-5) 0  0  0  0  

      

Berekening kasgeldlimiet Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 

7 Begrotingstotaal € 36.713.424  € 36.713.424  € 37.442.062  € 37.442.062  

8 Ministerieel percentage 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 

9 Kasgeldlimiet (7x8) € 3.120.641 € 3.120.641 € 3.182.575 € 3.182.575 

 

Leningen Bedrag

Stand leningen per 1 januari 2023 34.079.325

Vervroegde aflossingen 0

Reguliere aflossingen 2.301.275

Nieuw aan te trekken leningen 0

Stand leningen 31 december 2023 31.778.050
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Paragraaf E Bedrijfsvoering 
 
BBV vereisten 

Deze paragraaf geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens van de bedrijfsvoering. 
 
Inleiding 

In deze paragraaf beschrijven we een aantal thema’s die van belang zijn voor de gemeenteraad met 
betrekking tot de organisatie. Achtereenvolgens gaan we in op: 

• Organisatieontwikkeling; 

• Huisvesting; 

• MTO; 

• Digitalisering/Archief; 

• Strategisch personeelsplan; 

• HRM-kengetallen; 

• CAO-gemeenten. 
 
Organisatieontwikkeling 
De ontwikkeling van de organisatie spitst zich toe op een viertal thema’s’: dienstverlening*, kwaliteit 
werkorganisatie, leiderschap en HRM.  
 
*Voor het onderdeel dienstverlening is een afzonderlijk verbeterplan vastgesteld dat we in 2023 verder 
uitvoeren.  
 
De kwaliteit van de werkorganisatie richt zich o.a. op de verdere digitalisering die met de invoering van 
het nieuwe zaaksysteem in juli 2022 een forse impuls heeft gekregen. Dit vergt een grote inspanning 
van veel collega’s. 2023 zal in het teken staan van digitaal werken en archiveren. In die lijn met de 
Archiefwet zetten we ook in op de digitale archivering en het ontsluiten van informatie. 
 
Leiderschap is een permanent ontwikkelproces. De secretaris, afdelingsmanagers, teamleiders en 
coördinatoren stemmen binnen dit proces periodiek over een aantal bedrijfsvoeringen de koers af. 
Elkaar spiegelen op het vervullen van rollen en taken (intervisie) is onderdeel van dit ontwikkeltraject.  
 
Op het gebied van Personeel en Organisatie willen we de arbeidsomstandigheden binnen het 
gemeentehuis en de gemeentewerf  verbeteren. Door aanpassingen in beide gebouwen kunnen we 
voldoen aan de wettelijke bepalingen over arbeidsomstandigheden en onze ambities op het gebied 
van verduurzamen.  
 
Door tekorten op de arbeidsmarkt hebben ook gemeenten moeite om vacatures op te vullen. Dit 
betekent dat vacatures langer open staan dan gebruikelijk en we vaak meer dan 1 sollicitatieronde 
moeten doorlopen. In regionaal verband is vanuit de kring van gemeentesecretarissen hier aandacht 
voor. We bekijken verder hoe we ons als lokale overheid in het algemeen beter kunnen profileren in 
de arbeidsmarkt. Denk daarbij aan meer aansluiting zoeken bij opleidingsinstituten, stagebeleid te 
structureren en een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. 
 
Huisvesting 
 
Aanpassing gemeentehuis 
De noodzakelijke en gewenste aanpassingen in het gemeentehuis hebben we in kaart laten brengen. 
De inzet is om te voldoen aan wettelijke regels rondom arbeidsomstandigheden, verduurzaming van 
het gebouw en het verbeteren van een aantal functionaliteiten. Daarbij houden we ook rekening met 
het hybride werken.  
 
Ook de gemeentewerf als werkplaats/kantoorlocatie zal een upgrade krijgen waarbij gelet wordt op 
voorgeschreven arbeidsomstandigheden en verduurzaming van het gebouw. Ook de 
brandweerkazerne in het pand zal, in samenspraak met de veiligheidsregio, aangepast worden aan de 
eisen van duurzaamheid.  
 
Een uitgewerkt voorstel met een fasering van maatregelen leggen we afzonderlijk voor.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/archieven/modernisering-archiefwet
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MTO  
De resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) werden in 2022 bekend en 
gedeeld met de organisatie en ondernemingsraad. Het beeld dat naar voren komt is dat we op alle 
onderdelen een vergelijkbare of hogere score kennen dan het landelijk gemiddelde. Dat stemt ons als 
werkgever tevreden met de kanttekening dat we aandacht moeten geven aan met name werkdruk. 
Daarvoor zijn met alle teams binnen de organisatie in 2022 gesprekken gevoerd. De opbrengst 
daarvan zal in 2023 leiden tot concrete verbeteringen.  
 
Digitalisering/archivering 
In 2023 werken we verder aan de verbetervoorstellen over het archief- en informatiebeheer, zoals 
deze door de raad zijn vastgesteld. De introductie van een nieuw zaaksysteem en de invoering 
hiervan in 2022 leveren een belangrijke bijdrage hieraan en vergt nog de nodige inspanningen in 
2023. Met de verbetervoorstellen gaan we voldoen aan de voorgeschreven eisen die de Provincie 
toetst in het kader van het interbestuurlijk toezicht Archief- en Informatiebeheer en waarover we aan 
de raad verantwoording afleggen.  
 
Strategisch personeelsplan  
Strategische personeelsplanning is een proces waarbij je ervoor zorgt dat de juiste persoon op de 
juiste plek binnen je organisatie zit. Door dit in kaart te brengen zorg je ervoor dat er niet te veel 
mensen beschikbaar zijn, maar ook zeker niet te weinig. Door bedrijfsanalyses, financiën en de input 
van de HR-afdeling, kun je een strategische personeelsplanning opstellen die voldoet aan je 
bedrijfsdoelen. Door dit te doen, los je personeelsproblemen op voor nu en voor de toekomst. 
  
Waarom is strategische personeelsplanning belangrijk? 
Het hebben van een strategische personeelsplanning is nodig voor organisatorisch succes. Zo kun je 
door personeelsplanning op het juiste moment de juiste mensen inhuren of aannemen. Daarnaast 
zorgt het ervoor dat problemen eerder worden geïdentificeerd of zelfs worden voorkomen. Het geeft je 
inzicht in de verwachte personeelskosten, pensionering van medewerkers en zorgt het ervoor dat je 
belangrijke sleutelposities op tijd kan invullen. Uiteindelijk zorgt een strategische personeelsplanning 
er dus voor dat je bent voorbereid op (onverwachte) problemen. Dat scheelt veel tijd en kosten.  
 
Om dit doel te bereiken is het nodig extra middelen in te zetten om deze beweging soepel te kunnen 
maken. Denk hierbij aan constructies van meester-gezel waarbij het onontkoombaar is om tijdelijk 
extra personeelskosten te maken vanwege dubbele bezetting op sleutelposities. Op basis van de 
keuzes van het college zal in 2022 duidelijk worden waar het zwaartepunt komt te liggen op het 
gebied van de benodigde kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Pas dan kunnen we een 
strategisch personeelsplan vorm  gaan geven. Dit plan presenteren we daarna aan het college. 
 
  

https://www.limburg.nl/bestuur/interbestuurlijk/
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HRM kengetallen – Personeelsmonitor 2021 
 
In onderstaande tabellen maken we een vergelijk tussen de kengetallen van Bergen en het 
gemiddelde van alle kleine Nederlandse gemeenten (tot 20.000 inwoners). 
 

 

 
 

 
 
Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de medewerkers in procenten van 
het totaal aantal beschikbare kalenderdagen in de verslagperiode 2021. 

o Kort verzuim: verzuim dat maximaal 7 kalenderdagen duurt. 
o Middellang verzuim: verzuim dat 8 tot en met 42 kalenderdagen duurt. 
o Lang verzuim: verzuim dat 43 tot en met 365 kalenderdagen duurt. 
o Extra lang verzuim: verzuim dat 366 kalenderdagen of langer duurt. 

 
 
CAO gemeenten 2023 
In juni 2022 zijn door de VNG de contouren geschetst in de nota Ledenraadpleging 
arbeidsvoorwaarden 2023 richting college en de raad. 

https://vng.nl/
https://vng.nl/brieven/ledenraadpleging-arbeidsvoorwaardennota-2023
https://vng.nl/brieven/ledenraadpleging-arbeidsvoorwaardennota-2023


74 

De bedoeling is om tot een akkoord te komen voor één jaar met daarbij een passende 
salarisverhoging. Werkgevers denken dat het met een reële inzet van beide partijen mogelijk is om 
voor het einde van het jaar tot een passende cao te komen. De looptijd van de cao is van 2 januari 
2023 t/m 31 december 2023. 
 
Werkgevers wensen enkele bepalingen meer te laten rijmen met het private recht en de praktijk in 
Nederland.  Binnen het stelsel van bovenwettelijke sociale zekerheid hebben ze 3 belangrijke 
voorstellen: 

1. meer accent leggen op het voorkómen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid; 
2. behoud van werk (waar dan ook); 
3. minder accent op behoud van inkomen bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. 

 
Krapte op de arbeidsmarkt is momenteel een van de grootste uitdagingen en lijkt een steeds 
structureler probleem te worden. De coronacrisis heeft op de arbeidsmarkt en bij gemeenten een 
flinke impact gehad. Ook de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en andere landelijke ontwikkelingen 
hebben gevolgen voor de werkdruk. Daarbij is onze samenleving ook nog volop in transitie, onder 
andere op terreinen van klimaat, energie en wonen. Dit alles vergt veel van gemeenten.  
 
De personeelsmonitor gemeenten 2021 laat zien dat het aantal medewerkers bij gemeenten opnieuw 
is gestegen, maar niet voldoende om de druk op het groeiende takenpakket van gemeenten op te 
lossen. Eén op de vijf vacatures is moeilijk vervulbaar. Dit zet de gemeentelijke dienstverlening verder 
onder druk.  
 
De vacaturemonitor van het A&O fonds gemeenten laat een verdubbeling van het aantal openstaande 
vacatures in drie jaar tijd zien. We proberen onze formatie op orde te houden door een aantrekkelijke 
werkgever te zijn. Dit is een samenspel van lokaal en individueel maatwerk en de cao. Voor tijdelijke 
functie of voor functies waar dit lastig is kiezen we voor externe inhuur.   
 
 
 
 
 
  

https://personeelsmonitor2021.aeno.nl/
https://www.aeno.nl/vacaturemonitor
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Paragraaf F Verbonden Partijen 
 
BBV vereisten 

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald dat bij de begroting in een afzonderlijke 
paragraaf wordt ingegaan op de verbonden partijen (Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of 
publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.).  
De paragraaf verbonden partijen bevat zoals omschreven in artikel 15, lid 1 BBV ten minste: 

a. de visie op de beleidsvoornemens over verbonden partijen; 
b. de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in: 

1. gemeenschappelijke regelingen; 
2. vennootschappen en coöperaties; 
3. stichtingen en verenigingen; 
4. overige verbonden partijen. 

c. de lijst van verbonden partijen.  
 
In de lijst van verbonden partijen staat minstens de volgende informatie opgenomen (artikel 15 lid 2 
BBV) : 

a. de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang 
dat ermee gediend wordt; 

b. het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte 
omvang aan het einde van het begrotingsjaar; 

c. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden 
partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; 

d. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het 
begrotingsjaar; 

e. de eventuele risico's van een verbonden partij waar geen maatregelen voor getroffen zijn door 
de gemeenten en die van materiële betekenis kunnen zijn op de financiële positie van de 
gemeente.  

 
Bij het schrijven van de paragraaf houden we rekening met de indeling van het BBV. 
 
Inleiding 

De wens is dat de raad kaders stelt aan de verbonden partijen en ze controleert, omdat ze van belang 
zijn voor onze gemeente .In deze paragraaf gaan we in op de voortgang van de beleidsuitvoering en 
nieuwe ontwikkelingen onder verwijzing naar de nota Governance Verbonden Partijen zoals 
vastgesteld in 2017.  
 
Het vastgestelde beleidskader is toegepast in het onderstaande overzicht van de bestaande 
verbonden partijen. 
 
Hieronder geven we aan met welke bedrijven we een verbintenis hebben.   
 
Huidige bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging bij verbonden partijen: 

• Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) 

• Veiligheidsregio Limburg-Noord 

• Omnibuzz 

• Werkvoorziening Aanvullende Arbeid 

• Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord 

• Biblioplus 

• Regionale uitvoeringsdienst (RUD) 
 

De begrotingen en begrotingswijzigingen van bovengenoemde samenwerkingsverbanden worden aan 
de raad voorgelegd voor een zienswijze. 
 
Verbonden partijen waarover advies wordt gegeven aan college: 

• Burgemeestersoverleg regio Venlo 

• Het veiligheidshuis Noord-Limburg 

• Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0014606&hoofdstuk=II&titeldeel=2.3&artikel=15&z=2019-07-01&g=2019-07-01
https://bergen.notubiz.nl/document/4895087/1#search=%22nota%20Governance%20Verbonden%20Partijen%20%22
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Verbonden partijen waarvan gemeente Bergen aandeelhouder is en waarover geen advies 
wordt gegeven aan college en raad: 

• Enexis Holding N.V  

• Deelneming vordering Enexis (per 9 april 2020 ontbonden) 

• Verkoop Vennootschap B.V. (per 9 april 2020 ontbonden) 

• Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. 

• CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases) (per 9 april 2020 ontbonden) 

• Claim Staat Vennootschap B.V. 

• Extra Zekerheid Vennootschap B.V. 

• Waterleidingmaatschappij Limburg  

• Bank Nederlandse Gemeenten 

• Inkoopcentrum Zuid 

• Energielandgoed Wells Meer B.V. 
 
Verbonden partijen waarover geen advies wordt gegeven aan college en raad: 

• Euregio-Rijn Waal 

• Euregio-Rijn-Maas Noord 

• Regio Venlo 

• BING 

• Gemeenschappelijke Orgaan regeling voor het toezicht op het  
Openbaar onderwijs Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St. Hubert 

• Regiovisie Bergen/Gennep/Mook 

• Bestuurlijk overleg Maas 

• Werkbedrijf 

• Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz 

• Lokale educatieve en welzijnsagenda 

• O.O.G.O. (Op Overeenstemming Gericht bestuurlijk Overleg) 

• Overleg orgaan toezicht openbaar onderwijs 

• De lokale Driehoek (Burgemeester, Officier Openbaar Ministerie, Chef Politie) 

• Regionaal bestuurlijk overleg 

• Regiovisie Sport 

• Limburgs integriteitsoverleg 

• Fluglärm Commission 

• Gemeenschappelijke luchtverkeerscommissie 

• Regionaal Mobiliteitsoverleg 

• Nazorgorganisatie/Bodemzorg 

• Overleg openbaar vervoer 

• 7 Burgemeesters overleg 

• Stichting Leisure port 

• Stichting promotieplatform Maasduinen 

• Stichting Limburg-Noord 

• Routebureau Noord- en Midden Limburg 

• Toeristisch platform 

• Platform Noordelijke Maasvallei 

• Overlegorgaan Nationaal Park de Maasduinen 

• Maascorridor 

• Industriële kring 

• Contactgroep Flammert 

• Coördinatieoverleg EZ 

• Werkgroep Ruimte en Economie 

• Werkgroep Wonen Noord-Limburg 

• Werkgroep Landelijk gebied 

• Regionale Energie Alliantie 

• Waterpanel Noord 

• Stuurgroep Wonen Noord-Limburg 
 
 



77 

 
 
Overzicht verbonden partijen 

 
Omnibuzz 

Vestigingsplaats Geleen 

Website https://www.omnibuzz.nl 

Gemeentelijk belang Betreft organisatie en uitvoering van het collectief vraagafhankelijke 
vervoer van 30 Limburgse gemeenten voor klanten met een indicatie 
vanuit de WMO. 

Gemeentelijk aandeel € 158.278 

Vertegenwoordiging Wethouder Ponjee 

Beleidsverantwoording De missie van Omnibuzz is: “Goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar 
doelgroepenvervoer voor nu en later”. Het doel is: het bieden van de 
beste service op het gebied van (aangepast) vervoer. Om te kunnen 
sturen op de best passende vervoersoplossingen, is Omnibuzz 
ingericht als mobiliteitscentrale.    

Risico's De geactualiseerde ingeschatte risico’s van de Gemeenschappelijke 
Regeling (GR) Omnibuzz zijn als volgt bepaald: 

1. Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor 
de missie en visie van Omnibuzz.  

2. Beheersbaarheid van het vervoer. 
3. Economische kwetsbaarheid taxibedrijven.  
4. Kennis en inzetbaarheid intern personeel. 
5. Continuïteitsrisico door serverbeheer. 

Voor de geïdentificeerde risico’s geldt dat Omnibuzz passende 
maatregelen treft. 
Op basis van een impactanalyse is de minimum (€520.000) en 
maximum (€1.308.000) stand van de algemene reserve berekend.  
Het verwachte saldo aan het begin en eind van 2023 (€ 900.000) ligt 
binnen deze bandbreedte. 

Eigen vermogen 31-12-2021 € 4.242.000 

Vreemd vermogen 31-12-
2021 

€ 3.626.000 

Resultaat 2021 € 2.886.000 

https://www.omnibuzz.nl/
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Biblio+ 

Vestigingsplaats Boxmeer 

Website https://www.biblioplus.nl/ 

Gemeentelijk belang Met als vertrekpunt de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 
(Wsob), zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het lokale 
bibliotheekwerk. In dat kader hebben we aansluiting gezocht bij 
Stichting Biblioplus: een samenwerkingsverband van Bergen, Boxmeer, 
Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Anthonis. 

Gemeentelijk aandeel € 195.250 

Vertegenwoordiging Wethouder Ponjee 

Beleidsverantwoording In het voorjaar 2020 is het beleidsplan voor de periode 2021-2024 
vastgesteld.  

Risico's Biblioplus heeft ruim 31.000 leden. We hebben vestigingen in de 
gemeente Land van Cuijk, Bergen en Gennep. Hiernaast zorgen we 
voor het bibliotheekwerk op 57 basischolen. De organisatie telt 37 
medewerkers en werkt met meer dan 550 vrijwilligers.  

Eigen vermogen 31-12-2021 € 448.000 

Vreemd vermogen 31-12-
2021 

€ 774.000 

Resultaat 2021 - € 49.000 

https://www.biblioplus.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035878/2015-01-01
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Regionale Uitvoeringsdienst 

Vestigingsplaats Venray 

Website https://www.rudlimburgnoord.nl 

Gemeentelijk belang Samenwerking op basis van een Gemeenschappelijke Regeling binnen 
Noord- en Midden Limburg op het gebied van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving voor taken uit het werkveld van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deelname aan de RUD 
is voor een aantal taken, de zogenaamde basistaken, verplicht op 
grond  van de Wet VTH (Hfst 5 van de Wabo) die op 14 april 2016 in 
werking trad. 

Gemeentelijk aandeel € 26.764 

Vertegenwoordiging Burgemeester Pelzer 

Beleidsverantwoording De doelstelling van het programma is om, in een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid met de deelnemers, de kwaliteit van 
dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden te 
verbeteren bij het uitvoeren van VTH taken, en ook de kwaliteit, 
veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te verbeteren. De GR 
RUD LN wil daarbij een innovatieve, flexibele, slagvaardige en 
efficiënte organisatie zijn. 
De dienstverlening wordt verbeterd door: 
1. Een 'level playing field' (gelijke benadering en behandeling onder de 
GR RUD LN); 
2. Minder toezichtlasten door efficiënte en innovatieve 
toezichtmethoden. 

Risico's De RUD LN inventariseert jaarlijks de risico's waaraan ze is 
blootgesteld. Een aantal risico's zijn afgedekt met verzekeringen. Denk 
daarbij aan de aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering. 
ln het kader van het opstellen van de begroting 2020 als ook op 
verzoek van de toezichthouder, is de inventarisatie niet alleen 
geactualiseerd maar tevens gekwantificeerd. 
Het totaal van de risico's is becijferd op € 77.OOO. 
Het uitgangspunt is om geen algemene reserve in te stellen. Mochten 
de risico's in een jaar boven de post onvoorzien uitkomen, dan worden 
deze doorberekend aan de deelnemers zoals afgesproken in de GR. 
Er is bewust gekozen om niet alle mogelijke risico's af te dekken. 
Enerzijds omdat er vanuit gegaan wordt dat niet alle risico's zich 
tegelijkertijd zullen voordoen. Anderzijds omdat het rekeningresultaat 
(positief dan wel negatief) verrekend wordt met de deelnemers. 
Mochten de risico's in een jaar boven de post onvoorzien uitkomen, 
dan moeten de deelnemers deze extra kosten betalen zoals 
afgesproken in de GR. 

Eigen vermogen 31-12-2021 € 211.000 

Vreemd vermogen 31-12-
2021 

€ 807.000 

Resultaat 2021 € 0 

https://www.rudlimburgnoord.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0024779&hoofdstuk=5&z=2021-07-01&g=2021-07-01
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Werkvoorziening Aanvullende Arbeid Venlo e.o. (WAA) 

Vestigingsplaats Venlo 

Website https://www.waagroep.nl 

Gemeentelijk belang De doelstelling van WAA is het uitvoering geven aan de verplichtingen 
die voortvloeien uit de Participatiewet (onderdeel Wet Sociale 
Werkvoorziening (Wsw) in de regio Venlo. Dit doet ze als 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor en namens de deelnemende 
gemeenten in de regio Venlo en tegen maatschappelijk aanvaardbare 
kosten. 

Gemeentelijk aandeel € 1.300.000 

Vertegenwoordiging Wethouder Buijsse 

Beleidsverantwoording De strategische koers is verder vertaald in de onderstaande  
strategische uitgangspunten en beleidslijnen die door het bestuur zijn 
vastgesteld:   

1. Voor de bepaling van de strategische beleidskeuzes van de 
WAA-groep is de uitvoering van de Participatiewet –zowel op 
regionaal als op lokaal niveau- bepalend. Het Werkgevers 
Servicepunt (WSP) is in deze strategie het regie- en 
coördinatiecentrum voor de arbeidsmarkt regionale 
vraagstukken van vraag- en aanbod. Dit vanuit 
(semi)overheidszijde. Ze wordt bestuurd vanuit het Werkbedrijf 
en de in het WSP samenwerkende partners. 

2. De verantwoordelijkheid voor zowel de regie als uitvoering voor 
het beschutte deel van de Wsw is per 1 januari 2018 geheel in 
handen van de deelnemende gemeenten zelf. Zij zijn vanaf die 
datum zelf verantwoordelijk voor zowel het materieel 
werkgeverschap voor deze Wsw groep, als voor het aanbod van 
werkplekken aan SW(Sociaal Werk)-medewerkers uit de 
Beschutte Wsw groep. Ze zijn daar (financieel) verantwoordelijk 
voor onder de Wsw. Dit betreft SW-medewerkers met een 
loonwaarde van maximaal 30% van het minimumloon of lager.  

3. De betreffende SW-medewerkers blijven formeel in dienst bij de 
WAA.  

 
WAA is daarmee omgevormd tot een sociaal duurzaam 
detacheringsbedrijf voor de resterende WsW-doelgroep. 
             
 

https://www.waagroep.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008903
https://www.uwv.nl/werkgevers/klantenservice/werkgeversservicepunt.aspx
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008903


81 

Risico's Als de belangrijkste risico's zien wij: 
1. Het optimalisatieproces. 

Er is vanaf 2014 door het bestuur een financieel kader bepaald 
voor de WAA waarin is aangegeven dat het bedrijfsresultaat 
vanaf 2015 t/m 2020 sterk verbeterd moet worden om het 
effect van de oplopende kortingen op de rijksbijdrage WSW 
vanaf 2015 te dempen. Al vanaf 2015 wordt deze koers van 
WAA jaarlijks herijkt. Daarbij blijft het duidelijk dat het niet 
geheel of gedeeltelijk passend kunnen plaatsen van WSW-ers 
tegen optimaal renderende condities van groot belang is voor 
het uiteindelijke resultaat van WAA. 

2. Mogelijke verkoop WAA. 
Gemeente Venlo onderzoekt al enkele jaren of ze een stap wil 
zetten om al haar activiteiten, in het kader van de 
Participatiewet, integraal binnen haar eigen gemeentelijk 
domein wil nemen. 

3. Risico's uit hoofde van WSW. 
Het is niet uit te sluiten dat de rijksbezuinigingen op de WsW 
in de toekomst verder zullen gaan. 

 
Uit hoofde van de bedrijfsrisico's is het minimale weerstandsvermogen 
bepaald op € 3.000.000. Bij grotere calamiteiten moeten de 
gemeenten bij springen. 
 

Eigen vermogen 31-12-2021 € 4.469.000 

Vreemd vermogen 31-12-
2021 

€ 15.000 

Resultaat 2021 - € 200.000 (verlies) 
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Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 

Vestigingsplaats Roermond 

Website https://bsgw.nl/nl 

Gemeentelijk belang BsGW behartigt, als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende 
waterschappen en gemeenten, de zorg voor het volledig, tijdig, 
rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale 
belastingen. Ook beheert ze de authentieke basisregistratie WOZ. De 
keuze voor welke belastingen door het BsGW worden uitgevoerd, 
wordt bepaald door de deelnemer. Het takenpakket bestaat uit: 

• het taakveld van advisering en opstellen van 
conceptverordening(en); 

• de opbouw van benodigde basisregistraties; 

• het opleggen en innen van de aanslagen (tot en met de dwang 
invordering;) 

• het oninbaar verklaren; 

• afhandeling van klantreacties gedurende deze processtappen.  
Gemeentelijk aandeel € 176.000 

Vertegenwoordiging Burgemeester Pelzer 

Beleidsverantwoording Beleid en strategie zijn gericht op: 
- daling van kosten voor de deelnemers; 
- minimaal gelijkblijvende kwaliteit van de dienstverlening; 
- vergroting van digitale dienstverlening. 
 

Risico's Begin 2020 heeft BsGW opnieuw een risicoanalyse uitgevoerd. Deze is 
geactualiseerd op basis van de meest actuele begrotingscijfers uit 
2020. De benodigde weerstandcapaciteit is berekend op € 1.190.000. 
De bedrijfsvoeringrisico’s voor BsGW  zijn oplopend qua impact (kans x 
gevolg): 
1.Datalek, hackersaanvallen en overige ICT-storingen 
2.Uitbesteding van niet-kernactiviteiten 
3.Fraude 
4.Vervuiling van en/of incomplete gegevensbestanden 
5.Overschrijding van de exploitatiebegroting van BsGW 
6.Ambitieuze schatting opbrengst vervolgingskosten 
7.Frictiekosten personeel 

Eigen vermogen 31-12-2021 € 362.000 

Vreemd vermogen 31-12-
2021 

€ 9.490.000 

Resultaat 2021 - € 1.565.000 

https://bsgw.nl/nl
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Veiligheidsregio Limburg Noord 

Vestigingsplaats Venlo 

Website https://www.vrln.nl 

Gemeentelijk belang De VRLN geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking 
op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel: 

1. het behartigen van de belangen van de gemeenten en 
inwoners op het gebied van: 

a. brandweerzorg; 
b. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en 

rampen; 
c. rampenbestrijding en crisisbeheersing; 
d. het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering 

van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de 
bestrijding van zware ongevallen. 

2. het bevorderen van een samenhangend integraal 
veiligheidsbeleid in de regio; 

3. het behartigen van taken die door de wet- en regelgeving aan 
gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve 
preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg. Hiervoor 
is samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio 
vereist uit het oogpunt van verhoging van efficiency en 
effectiviteit. 

Gemeentelijk aandeel € 1.451.518 

Vertegenwoordiging Burgemeester Pelzer 

Beleidsverantwoording De Wet publieke gezondheid (Wpg) geeft de gemeenten de opdracht 
om, via een Gemeenschappelijk Regeling (GR) een gemeentelijke 
gezondheidsdienst in te stellen en in stand te houden. Dat gebeurt in 
de vorm van de GGD Limburg-Noord. Kernactiviteit van de GGD is het 
beschermen en bevorderen van de gezondheid van de ruim 515.000 
inwoners in de regio. Een sterke publieke gezondheid is een krachtig 
instrument om concreet invulling te geven aan de publieke belangen in 
onder andere het (grotendeels private) zorgveld. De resultaten in de 
publieke gezondheid dragen bij aan de verschillende beleidsdomeinen 
binnen de gemeenten. Denk hierbij aan (arbeids-)participatie, Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ruimtelijke ordening en 
sociale veiligheid. 
 
Het programma Brandweerzorg bestaat uit de onderdelen 
risicobeheersing, incidentbestrijding en preparatie. Via het onderdeel 
risicobeheersing biedt zij gemeenten deskundige hulp bij het 
voorkomen en beperken van (brand)incidenten en het indammen van 
brandrisico's. Incidentbestrijding betreft de operationele 
brandweerzorg (o.a. het bestrijden van branden en ongevallen). Hier 
ontbreekt tekst over preparatie. 
 
 
  

https://www.vrln.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/
https://www.ggdlimburgnoord.nl/
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Risico's De belangrijkste risico’s gaan over: 
1. Kwaliteit personeel:  

a. het risico dat medewerkers niet voldoende beschikken 
over gevraagde competenties; 

b. het optreden van ontwikkelingen in de omgeving die 
de vereiste en beschikbare kwaliteiten op spanning 
kunnen zetten; 

c. de uitstroom van deskundigheid en ervaring door 
gemiddeld hoge leeftijd personeel wat leidt tot 
onvoorziene investeringen in opleidingen en 
positionering van de VRLN als aantrekkelijk werkgever 
en werving- en selectietrajecten. 

2. Kwantiteit personeel: het risico op onderbezetting door gebrek 
aan (gespecialiseerd) personeel wat kan leiden tot 
productieverlies, verminderde paraatheid en hulpverlening, 
hogere kosten inhuur en het niet kunnen voldoen aan 
gemaakte afspraken/verwachtingen wat leidt tot onvoorziene 
externe inhuur en/of werving- en selectietrajecten. 

3. Ziekteverzuim: het risico op ziekteverzuim door het ervaren 
van hoge werkdruk, onderbezetting en gevraagde flexibiliteit 
van medewerkers, met als gevolg niet gedekte externe inhuur. 

4. Beroepsziekten en arbeidsongevallen: risico is dat de 
verzekering de schade als gevolg van bepaalde 
ziekten/ongevallen niet (meer) dekt (bijvoorbeeld PTSS). 

5. Financiële claims: het risico dat de VRLN claims krijgt als gevolg 
van handelwijzen van medewerkers, die niet gedekt zijn door 
de verzekering. 

6. Kennisdeling: het risico dat beschikbare en benodigde 
informatie onvoldoende gedeeld wordt (met interne en 
externe partijen). Kennisdeling vraagt om extra onvoorziene 
investeringen. 

7. Integriteit beveiliging data: het risico op uitval van systemen en 
verlies van data als gevolg van gedrag van medewerkers, met 
extra kosten als gevolg. 

8. Bij extreme weersomstandigheden is extra inzet van 
medewerkers nodig wat leidt tot hogere kosten voor de inzet 
van bijvoorbeeld brandweervrijwilligers. Dit is niet volledig is 
meegenomen in de begroting. 

9. Het risico dat door inwerkingtreding van de WNRA de 
vrijwilligers betaalde beroepskrachten moeten worden. Dit 
leidt tot hogere arbeidskosten bij gelijkblijvende personele 
inzet. 

10. Het handelen in strijd met wet- en regelgeving waarmee het 
risico ontstaat op een rechtszaak tegen de VRLN. Bijvoorbeeld 
bij aanbestedingen wat leidt tot (gerechts-)kosten en/of 
boetes. 

11. Het onvoldoende bereiken van kinderen die in aanmerking 
komen voor (RVP-)vaccinaties waardoor de vaccinatiegraad 
onder RIVM-streefwaarde komt. Daardoor wordt het risico op 
uitbraak van ziekte vergroot, wat leidt tot de noodzaak tot 
actievere voorlichting van ouders en extra 

https://www.vrln.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidspersoneel/werknemer-bij-de-overheid/nieuwe-rechtspositie-ambtenaren
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communicatiecampagnes en tot extra inzet bij een 
daadwerkelijke uitbraak van een infectieziekte. 

Eigen vermogen 31-12-2021 € 7.683.000 

Vreemd vermogen 31-12-
2021 

€ 58.712.000 

Resultaat 2021 € 409.000 
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Modulaire Gemeenschappelijke Regeling 

Vestigingsplaats Venray 

Website https://sociaaldomein-limburgnoord.nl 

Gemeentelijk belang De MGR is eind 2014 opgericht om te voldoen aan de drie 
decentralisatieopgaven (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet) en de 
hierbij gewenste transformaties. 
Gemeenten pakken de meeste taken lokaal op. Voor een aantal 
opgaven is regionale samenwerking noodzakelijk. 
 
Deze samenwerking beperkt zich op dit moment tot de eerste module 
‘opdrachtgeven in het sociaal domein’ en is gericht op het gezamenlijk 
aanbesteden en inkopen van diensten in het sociaal domein. 

Gemeentelijk aandeel  

Vertegenwoordiging Wethouder Ponjee 

Beleidsverantwoording Er is een ontwikkelplan 20-21 vastgesteld. Dit plan geeft duidelijkheid 
over de koers voor de komende jaren en de rolverdeling tussen 
gemeenten en de MGR. De richting waarin de samenwerking zich 
verder ontwikkelt bestaat uit een tweetal ontwikkelingen: 

1. Inkoopcyclus afmaken: 
De inkoopcyclus bestaat uit drie fasen waarvan er op dit 
moment twee worden uitgevoerd. De initiële inkoop (1) valt 
onder de verantwoordelijkheid van de MGR en is een lopend 
proces dat verder wordt geoptimaliseerd. De operationele 
inkoop (2) bestaat uit de Toegang en de Backoffice die door de 
gemeenten lokaal worden uitgevoerd. Het derde onderdeel 
van de inkoopcyclus bevat het leveranciersmanagement (3). 

2. Transformatie: 
Om de ambitieuze transformatie te verwezenlijken, binnen de 
in de transformatieambitie omschreven kwalitatieve en 
financiële kaders, zal de MGR zichzelf verder ontwikkelen. 
Deze professionele ontwikkeling heeft als doel om de 
inkoopfunctie te laten functioneren in een structurele 
samenwerking met aanbieders en het werken in 
multifunctionele teams. De strategie wordt verlegd van inzet 
op prijzen naar totale kosten in de keten en waardecreatie. 

https://sociaaldomein-limburgnoord.nl/
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR340917/1
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Risico's De risico’s die binnen de MGR op dit moment onderkend worden zijn 
de volgende: 

1. het risico op onvoorziene budgetoverschrijdingen;  
2. de beschikbaarheid gekwalificeerd personeel; 
3. de beschikbaarheid ICT-voorzieningen; 
4. nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving binnen het 

sociaal domein; 
5. het niet realiseren van de te leveren prestaties. 

 
De MGR heeft geen eigen reserves om risico’s af te dekken. De 
begroting bevat wel een post onvoorzien om financiële tegenvallers te 
compenseren. De verwachting is dat deze post toereikend is om de 
risico’s op te vangen. Het algemeen bestuur beslist over de benutting 
van deze post. De begroting is taakstellend. Dreigen er 
overschrijdingen dan wordt dat binnen de begroting opgelost. 
Wordt er minder uitgegeven dan vloeit dat terug naar de gemeenten. 
  
 
 

Eigen vermogen 31-12-2021 € 0 

Vreemd vermogen 31-12-
2021 

€ 287.000 

Resultaat 2021 € 14.000 
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Paragraaf G Grondbeleid 
 
BBV vereisten 

De paragraaf grondbeleid bevat ten minste: 
a. een visie op het grondbeleid. Dit in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de 

programma's die zijn opgenomen in de begroting; 
b. een aanduiding van de manier waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; 
c. een actuele voorspelling van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; 
d. een onderbouwing van de winstneming 2021; 
e. de beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de 

grondzaken. 
  
Bij het schrijven van de paragraaf houden we rekening met de indeling van het BBV. 
 
 
Inleiding 

Door middel van het grondbeleid hebben we invloed op de wijze waarop de gronden worden gebruikt. 
Hiermee dragen we bij aan de realisatie van de doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening, infrastructuur en financiën.  
 
Onder grondbeleid verstaan we het gehele instrumentarium dat we ter beschikking hebben om de 
vastgestelde ruimtelijke, en deels ook economische, doelstellingen te realiseren.  
Het grondbeleid is geen doel op zich, maar staat ten dienste aan de realisatie van de bestuurlijk 
gewenste ruimtelijke doelstelling.  
 
We willen ons beleidsinstrumentarium optimaal inzetten, zodat onze ruimtelijke en economische 
doelstellingen kunnen worden behaald en de financiële risico’s beheersbaar worden gehouden.  
 
Met betrekking tot het grondbeleid hebben we twee concrete beleidsdoelen:  

• het voeren van een actieve grondpolitiek waarbij, door middel van het opstellen van 
bestemmingsplannen, woningbouwmogelijkheden in alle kernen worden gecreëerd;  

• het voorbereiden en realiseren van woningbouw.  
 
Met de raad is afgesproken om: 

• jaarlijks de actuele exploitatieopzetten aan de raad te presenteren; 

• jaarlijks een actuele winstberekening te maken en deze te verwerken in de jaarrekening.  
 
Bij actief grondbeleid kopen we zelf als marktpartij gronden en panden aan, maken deze bouw- en 
woonrijp en verkopen we de bouwrijpe gronden vervolgens ten behoeve van de ontwikkeling daarvan. 
Op deze manier hebben we maximale sturing in zowel productie als exploitatie van het 
ontwikkelgebied. Dit is de grootste zekerheid dat de in het bestemmingsplan opgenomen 
bestemmingen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.  
 
Op basis van de BBV-notitie 'grondexploitatie' hanteren we een berekening om de rentelast voor het 
grondbedrijf te onderbouwen. Voor onze gemeente bedraagt de jaarlijkse rentelast in 2023 1,0%. 
 
Regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg  

De gemeenteraden van de 8 gemeenten in Noord-Limburg hebben een nieuwe regionale woonvisie 
vastgesteld. Onze gemeenteraad heeft dit gedaan op 21 september 2020. De belangrijkste opgaven 
zijn:  
 
Het zo goed mogelijk oplossen van de mismatch tussen woningbehoefte en woningvoorraad.  
Het gaat hierbij om zowel de bestaande woningvoorraad als nieuwbouw. De samenstelling van de 
bevolking verandert. Er is een forse toename van 1-persoons huishoudens en we worden ouder. Dit 
brengt een andere woonvraag met zich mee dus ook andere typen woningen dan de bestaande 
woningvoorraad. De opgave ligt dan ook in het aanpassen van de bestaande woningvoorraad. De 
nieuwbouw die we toevoegen dient toegespitst te worden op de toekomstige woningbehoefte. Hierbij 
kijken we nog meer dan voorheen naar de kwalitatieve vraag en het bevorderen van de doorstroming 
op de regionale woningmarkt.  
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Alle doelgroepen een plek geven op onze woningmarkt.  
We zien in onze regio verschillende doelgroepen nadrukkelijker naar voren komen. Die moeten 
allemaal een plek krijgen binnen de woningmarkt en de maatschappij. Denk hierbij aan 
zorgdoelgroepen (o.a. vanuit beschermd wonen naar de reguliere woningmarkt) en internationale 
werknemers die zich hier voor langere tijd willen vestigen. Maar ook aan ouderen en mensen met 
woonurgentie. 
 
Nationale Woon- en Bouwagenda en Programma woningbouw  
 
In maart 2022 heeft de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Minister van VRO) de 
Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma woningbouw gepresenteerd.  
 
Doel van de Nationale Woon- en Bouwagenda is het bevorderen van de beschikbaarheid, 
betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland. 
 
Het programma Woningbouw is een van de zes programma’s onder de Nationale Woon- en 
Bouwagenda. In het programma Woningbouw wordt de aanpak beschreven om de woningbouw te 
versnellen met als doel de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030 en het bereiken van 
100.000 nieuwe woningen per jaar in deze kabinetsperiode. Er wordt gestuurd op wat wordt gebouwd, 
voor wie wordt gebouwd en waar wordt gebouwd, passend bij de woonwensen en –behoeftes van 
mensen. De Minister van VRO naar streeft ernaar dat ten minste twee derde van de nieuwe huur- en 
koopwoningen betaalbaar zijn voor mensen met een lager- en middeninkomen. Het Rijk pakt duidelijk 
de regie op woningbouwterrein. 
 
De provincie Limburg heeft op verzoek van de Minister van VRO, in overleg met de gemeenten van de 
3 Limburgse regio's, een voorlopig bod uitgebracht op de woningbouw in Limburg (kwantitatief en 
kwalitatief). Momenteel wordt door provincie en gemeenten gewerkt aan een definitief bod als opmaat 
naar regionale woondeals die de Minister van VRO uiterlijk begin 2023 wil sluiten. Met woondeals 
worden bestuurlijke afspraken gemaakt over o.a. woningbouwaantallen, programmering en 
betaalbaarheid. Daarbij is er aandacht voor de haalbaarheid en de benodigde uitvoerende 
ondersteuning.  
 
Financiële positie 
 
Reserve grondbedrijf 
De reserve is beschikbaar voor het opvangen van toekomstige verliezen. De stand van de reserve 
grondbedrijf is per 31-12-2021 € 1.229.555 
 

Ontwikkeling reserve grondbedrijf 

Balans 1-1-2021  € 994.578 

Toevoeging winst 2020 € 78.211  

Donatie voorziening Alverman -/- € 58.890 

Bijdrage haalbaarheidsonderzoek woningbouw  -/- € 50.000 

Bijdrage medewerker grondbedrijf -/- € 75.437 

Boekwaarde 31-12-2021 € 888.462  

Winstneming 2021 € 341.093  

Boekwaarde 1-1-2022 € 1.229.555  

 
In de jaren 2022 en 2023 zal als winstneming van de diverse plannen een bedrag van ongeveer  
€ 380.000 aan de reserve grondbedrijf worden toegevoegd. 
 
De exploitatieopzet Alverman is geactualiseerd. Aan de voorziening Alverman zal een bedrag van € 
230.000 worden toegevoegd vanuit de reserve grondbedrijf.  
 
Bij het vaststellen van de grondexploitatie voor de ontwikkeling van de Oostplint Mosaïque is besloten 
om € 857.000 hiervoor beschikbaar te stellen uit de reserve grondbedrijf. 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-0343841159fc06a67a58b04ad520068192c521d1/1/pdf/nationale-woon-en-bouwagenda.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-7cf320fe661a5079d9b9c431d6fa3a96c8d558ff/1/pdf/programma-woningbouw.pdf
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Tussentijds winst nemen 
 
Het voorzichtigheidsbeginsel houdt in dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover 
voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent niet dat pas winst mag worden genomen bij het afsluiten 
van het grondexploitatiecomplex. Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor 
zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds, naar rato van de 
voortgang van de grondexploitatie, winst worden genomen. Er bestaat voldoende zekerheid om winst 
te kunnen nemen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:  

1. het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat én;  
2. de grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht én; 
3. de kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd); 
4. de winstneming voor 2021 bedroeg € 341.093. 

 

Exploitatieplannen grondbedrijf   

Plan   
verwacht saldo 

31-12-2022 afronding 

Wellerlooi Droogstal € 621.530 2024 

Siebengewald St. Jozefstraat € 53.026 2023 

Well  Kasteellaan € 17.147 2023 

Afferden Afferdse heide € 68.530 2023 

Afferden Alverman € -580.618 2025 

Totaal complexen   € 179.615  

Reeds gestort in voorziening Alverman   € 351.107  

Totaal positief saldo   € 530.722  
 
 
Voor de lopende plannen zijn de volgende zaken van belang: 

1. In het exploitatieplan Droogstal worden in 2022, 13 kavels verkocht voor starters: half 
vrijstaande, vrijstaande en levensbestendige woningen. Voor 2 kavels voor vrijstaande 
woningen wordt het bestemmingsplan nog aangepast.  Deze worden in 2023 uitgegeven. 
Het plan wordt in 2024 afgesloten.  

2. In het exploitatieplan St. Jozefstraat in Siebengewald zijn alle 45 kavels uitgegeven. Het 
plan wordt woonrijp gemaakt in 2023.  

3. Het bestemmingsplan Well Kasteellaan is bouwrijp. Dit plan bevat 6 woningen. Er zijn 4 
kavels verkocht. Er resteert nog 1 kavel voor een terraswoning. Het plan wordt in 2023 
afgesloten. 

4. Het bestemmingsplan Alverman is vastgesteld. De bouwkavels worden binnenkort 
uitgegeven. We gaan er vanuit dat de kavels in de jaren 2022 t/m 2025 worden verkocht. 
Het voorziene tekort van ongeveer € 580.000,-- over het complex de Alverman wordt gedekt 
door de voorziening complex Alverman. Het is de bedoeling om hier o.a. een 
woningbouwproject te realiseren volgens het CPO-principe (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap) voor met name starters en senioren. Er zal voor het einde van 2022 
een verkavelingsplan worden voorgelegd. 

5. Alle 44 bouwkavels in het plan Afferdse Heide zijn verkocht. De verkoop van de kavel voor 
realisatie van gezondheidscentrum is ook in deze exploitatieopzet opgenomen. De lasten 
die betrekking hebben op deze kavel zijn opgenomen. De bouwkavel voor het 
gezondheidscentrum is al verkocht in 2021. Het plan zal woonrijp worden gemaakt in 2023. 

6. Destion heeft, op de hoek van de Verlengde Boterdijk en de Nieuweweg, 7 multi-woningen 
gebouwd. In 2022 is gestart met de bouw van nog eens 4 multi-woningen. Het 
aangrenzende plein zal in 2023 worden gerealiseerd door ons. 

7. De stallen aan de Gochsedijk in Siebengewald zijn in 2020 gesloopt. Op deze locatie 
worden in de toekomst woningen gebouwd. Er is een plan in voorbereiding. 

8. In het plan Dorpsstraat Mgr. Frederixplein worden 10 appartementen, 3 starterswoningen, 2 
levensloopbestendige woningen en 2 kleinere woningen door een projectontwikkelaar 
gebouwd. 
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9. Plan Lindenlaan 4, 40 zorgwoningen, passend bij de behoefte. We hebben een 
exploitatieovereenkomst gesloten met de projectontwikkelaar. Dit plan wordt in 2022 -2023 
gerealiseerd.  

10. We hebben het pand Mosaïque verkocht aan een ondernemer. Deze heeft na een 
uitgebreide verbouwing de winkel verhuurd aan de Action. Boven de winkel zijn 3 nieuwe 
appartementen gerealiseerd. 

11. Door het plan ‘herontwikkeling Mosaïque Oost’ wordt de leegstand binnen het 
winkelcentrum aangepakt. De nieuwe woningen geven invulling aan de Woonvisie 
Gemeente Bergen door het ontwikkelen van seniorenwoningen of compacte 1- of 2-
persoonswoningen. 

12. Er zijn gronden aangekocht op de Elsterendijk in Well. Een plan wordt ontwikkeld om op 
korte termijn daar woningen te bouwen. 
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Raadsbesluit 

 
 
  
  
  
  
  
Onderwerp  Programmabegroting 2023-2026   
    
  
De raad van de gemeente Bergen,  

  
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.  4 oktober 2022  
  

Besluit  

A) De begroting voor het begrotingsjaar 2023 vast te stellen.   
B) In te stemmen met de beleidswensen die in de aanbiedingsbrief zijn opgenomen.  
C) Investeringskredieten beschikbaar te stellen van €1.077.000 (zie bijlage 8).  
D) Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024-2026.  
E) Het college opdragen om deze begroting uit te voeren.  
  
  

  
Bergen (L), 8 november 2022  
  

I.C. van 't Hof  
Griffier  

M.H.E. Pelzer  
Voorzitter  
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Reserves en voorzieningen  
 

 
 
 
 
 

 

 
  

Vermogens overzicht Saldo Toevoegingen Onttrekkingen Saldo 

begin eind 

2023 2023 2023 2023
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Bijlage 2 Meerjarige balansprognose 
 

 
  

Werkelijk Raming Raming Raming Raming Raming 

eind 2021 eind 2022 eind 2023 eind 2024 eind 2025 eind 2026

Immarteriële en materiële vaste activa 54.907 66.949 65.033 63.286 61.681 60.176

Financiële vaste activa: kapitaalverstrekkingen 736 708 708 708 708 708

Financiële vaste activa: leningen 706 697 697 697 697 697

Financiële vaste activa: uitzettingen > 1 jaar 0 0 0 0 0 0

Voorraden: onderhanden werk 1.009 1.144 909 505 252 0

Voorraden: gereed product 0 0 0 0 0 0

uitzettingen < 1 jaar 5.992 5.992 5.992 5.992 5.992 5.992

Liquide middelen 283 283 283 283 283 283

Overlopende activa 519 519 519 519 519 519

Eigen vermogen 13.680 11.629 10.787 11.247 11.830 9.407

Voorzieningen 2.951 3.858 4.315 4.732 5.240 5.739

Vaste schuld 33.679 34.079 31.778 29.652 27.525 25.399

Vlottende schuld 10.746 23.630 24.165 23.263 22.441 24.734

Overlopende passiva 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096 3.096

Meerjarenbalans (bedragen x € 1.000,-)

Vaste activa

Vlottende activa

ACTIVA

Vlottende passiva

Vaste passiva

PASSIVA
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Bijlage 3 Investeringskredieten 
 

 

Omschrijving Begroting 2022 Realisatie 2022 Restant 2022

Aanschaf software (wettelijk) en upgrade oracle 12(K) 13.167,00 11.347,69 1.819,31

2021: Aanschaf zaaksysteem(K) 20.803,00 21.342,57 -539,57

2022: Audiovisuele middelen(K) 30.000,00 0,00 30.000,00

2016: Gemeentehuis TL armaturen en zonnepanelen(K) 110.464,00 729,50 109.734,50

2017: Vervanging bureaustoelen(K) 60.000,00 0,00 60.000,00

2017: Herinrichting gemeentehuis(K) 867.446,00 12.012,28 855.433,72

2019: Laanbepl. en wortelopdr. Siebengewaldseweg(K) 229.658,00 0,00 229.658,00

2019: Vervanging volkswagen Caddy 9 VPG 13(K) 25.750,00 0,00 25.750,00

2020: Sneeuwploeg Nido(K) 86.111,00 0,00 86.111,00

2018: Aanleg trottoir langs de Elsterendijk(K) 28.653,00 523,12 28.129,88

2017: Dassenraster Siebengewaldseweg(K) 37.000,00 0,00 37.000,00

2020: Verkeersveiligheid N271(K) 798.695,00 0,00 798.695,00

2020: Verbeteren Ayerdijk Bergen(K) 1.883,00 0,00 1.883,00

2020: Herinrichting Herckenrathstraat Bergen(K) 1.000.788,00 300,00 1.000.488,00

2022 Herinrichting Heijmanspark(K) 250.000,00 3.402,75 246.597,25

2007: Verkeersmaatreglen GVVP(K) 21.107,00 7.572,65 13.534,35

2020: Fase 1 2 en 3 Oranjebuurt Afferden(K) 30.686,00 8.496,10 22.189,90

2019: Voorbereidingskosten Kasteellaan(K) 135.700,00 0,00 135.700,00

2021: Rehabilitatie wegen(K) 345.188,00 129.430,30 215.757,70

2022: Rehabilitatie wegen(K) 977.375,00 -3.560,00 980.935,00

2023: Rehabilitatie wegen(K) 0,00 0,00 0,00

2017: Half verhard fietspad Ontginningsweg Bergen(K) 29.534,00 0,00 29.534,00

2020: Herinrichting Kruisstraat Wellerlooi(K) 50.439,31 1.991,68 48.447,63

2018: Aanpassing gedeelte Gening tot fietsweg(K) 80.212,00 0,00 80.212,00

2021: Openbare verlichting(K) 11.781,00 11.781,00 0,00

2022: Openbare verlichting(K) 97.340,00 27.710,00 69.630,00

2020: Herinrichting Baron Liedel en Flodorfsstraat(K) 9.256,40 9.256,40 0,00

2022: Herinrichting 1e deel Keulerstraat(K) 720.000,00 0,00 720.000,00

2021: Herinrichting Nieuweweg Siebengewald(K) 1.900.965,00 0,00 1.900.965,00

2020: Vervanging rijbaan Lammerskamp(K) 109.091,00 106.305,39 2.785,61

2021: Herinrichting Douvenstraat(K) 524.184,00 5.456,25 518.727,75

2020: Reconstructie Meindert Hobbemastraat(K) 302.848,00 19.749,50 283.098,50

2021: Realisatie 60 km zone(K) 31.000,00 0,00 31.000,00

2021: Wegverharding Bargapark(K) 26.785,00 0,00 26.785,00

2018: Waterproblematiek Bergen(K) 33.841,00 3.137,31 30.703,69

2017: Prioritaire dijkver-sterkingen/waterprobl.(K) 36.925,00 0,00 36.925,00

2018: Renovatie Torenruine Bergen(K) 29.025,00 0,00 29.025,00

Bezoekerscentrum Nationaal Park(K) 21.347,00 0,00 21.347,00

2022 Project Maasvallei Maasheggen(K) 49.348,00 -138.485,80 187.833,80

2022: Vervanging speeltoestellen(K) 35.000,00 14.736,81 20.263,19

2009: Bouw MFC(K) -350.000,00 -350.000,00 0,00

2020: Investeringsplan GRP 2020-2025(K) 273.413,00 0,00 273.413,00

2021: Investeringsprogramma GRP 2020-2025(K) 522.008,00 43.193,39 478.814,61

2022: Investeringsprogramma GRP 2020-2025(K) 778.250,00 231.020,60 547.229,40

2023: Investeringsprogramma GRP 2020-2025(K) 0,00 0,00 0,00

2024: Investeringsprogramma GRP 2020-2025(K) 0,00 0,00 0,00

2020: Herinrichting Baron Liedel en Flodorfsstraat(K) 330.000,00 0,00 330.000,00

2020: Herinrichting 1e deel Keulerstraat(K) 290.000,00 0,00 290.000,00

2020: Herinrichting Douvenstraat(K) 210.000,00 0,00 210.000,00

2020: Reconstructie Meindert Hobbemastraat(K) 120.000,00 0,00 120.000,00

Zonnecarport Mosaique(K) 115.000,00 0,00 115.000,00

2016/2018: Herziening bestemmingsplan buitengebied(K) 13.840,00 3.300,00 10.540,00

2019: Aanleg glasvezel buitengebied(K) 70.998,00 0,00 70.998,00

2019: Implementatie omgevingswet(K) 475.592,00 69.080,00 406.512,00

Well; Maaspark Kampergeul(K) 983.930,22 983.930,22 0,00

Aankoop gronden Van Riswick(K) 490.782,00 487.102,72 3.679,28

Aankoop panden Mosaique Bergen(K) 988.000,00 987.620,64 379,36

TOTAAL 14.481.208,93 2.708.483,07 11.772.725,86
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Bijlage 4 Beleidsindicatoren 
 

  Taakveld Naam Eenheid bron Bergen Limburg 
1 Veiligheid Verwijzingen Halt Aantal per 1.000 jongeren Waar staat je 

gemeente 2021 
6 9 

2 Veiligheid Winkeldiefstallen Aantal per 10.000 inwoners Waar staat je 
gemeente 2021 

1,53 15,56 

3 Veiligheid Gewelds- en seksuele 
misdrijven 

Aantal per 10.000 inwoners Waar staat je 
gemeente 2021 

8,86 9,87 

4 Veiligheid Diefstal uit/inbraak woning Aantal Waar staat je 
gemeente 2021 

32 1.536 

5 Veiligheid Vernieling Aantal per 10.000 inwoners Waar staat je 
gemeente 

45,01 41,2 

6 Economie Functiemenging % Waar staat je 
gemeente 2021 

43,7 53,3 

7 Economie Vestiging (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners tussen 
15-64 jaar 

Waar staat je 
gemeente 2021 

151,6 147,1 

8 Onderwijs Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen Waar staat je 
gemeente 2021 

5,1 1,8 

9 Onderwijs Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen Waar staat je 
gemeente 2021 

11 25 

10 Onderwijs Vroegtijdig schoolverlaten 
zonder startkwalificaties 
(vsv-ers) 

% deelnemers aan het VO en 
MBO onderwijs 

Waar staat je 
gemeente 2021 

1,2 2,0 

11 Sport cultuur en 
recreatie 

Niet sporters % Waar staat je 
gemeente 2020 

57,5 53,5 

12 Sociaal domein Banen Aantal per 1.000 inwoners tussen 
15-74 jaar 

Waar staat je 
gemeente 2020 

444,1 634,8 

13 Sociaal domein Jongeren met een delict 
voor de rechter 

% 12 t/m 21 jarigen Waar staat je 
gemeente 2020 

N.B. 1 

14 Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar Waar staat je 
gemeente 2020 

4 7 

15 Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame 
beroepsbevolking t.o.v. de 
beroepsbevolking 

Waar staat je 
gemeente 2021 

70 67,3 

17 Sociaal domein Werkloze jongeren % 16t/m 22 jarigen Waar staat je 
gemeente 2020 

2 2 

18 Sociaal domein Personen met een 
bijstandsuitkering 

Aantal per 10.000 inwoners Waar staat je 
gemeente 2021 

231,8 381,7 

19 Sociaal domein Lopende re-
integratievoorzieningen 

Aantal per 10.000 inwoners 15-
64 jaar 

Waar staat je 
gemeente 2020 

303,2 165,6 

20 Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp % jongeren tot 18 jaar Waar staat je 
gemeente 2021 

12,8 15,1 

21 Sociaal domein Jongeren met 
jeugdbescherming 

% jongeren tot 18 jaar Waar staat je 
gemeente 2021 

1,4 1,6 

22 Sociaal domein Jongeren met 
jeugdreclassering 

% jongeren 12 tot 23 jaar Waar staat je 
gemeente 2021 

N.B. 0,4 

23 Sociaal domein Cliënten met 
maatwerkarrangement 
WMO 

Aantal per 10.000 inwoners Waar staat je 
gemeente 2021 

550 816 

24 Volksgezondheid 
en milieu 

Omvang huishoudelijke 
afval 

Kg/inwoner Waar staat je 
gemeente 2020 

124 113 

25 Volksgezondheid 
en milieu 

Hernieuwbare elektriciteit % bekende hernieuwbare 
elektriciteit 

Waar staat je 
gemeente 2020 

12,3 10,3 

26 Vhrosv Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro Waar staat je 
gemeente 2021 

263 231 
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27 Vhrosv Nieuw gebouwde 
woningen 

Aantal per 1.000 woningen Waar staat je 
gemeente 2021 

4,7 6,6 

28 Vhrosv Demografische druk % Waar staat je 
gemeente 2022 

74,6 74,4 

29 Vhrosv Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishoudens 

In Euro 's Waar staat je 
gemeente 2022 

785 877 

30 Vhrosv Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishoudens 

In Euro 's Waar staat je 
gemeente 2022 

869 952 

31 Bestuur en 
ondersteuning 

Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 9,6 N.B. 

32 Bestuur en 
ondersteuning 

Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens n.v.t. N.B. 

33 Bestuur en 
ondersteuning 

Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen gegevens € 797 N.B. 

34 Bestuur en 
ondersteuning 

Externe inhuur Kosten als % totale loonsom + 
totale kosten inhuur externen 

Eigen gegevens n.v.t. N.B. 

35 Bestuur en 
ondersteuning 

Overhead % van totale lasten Eigen gegevens N.B. N.B. 
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Bijlage 5 EMU Saldo 
 

 
  

Centraal Bureau voor de Statistiek

www.cbs.nl/kredo

Algemene gegevens:

Overheidslaag:

Berichtgevernaam:

Berichtgevernummer:

Jaar:

Naam contactpersoon:  

Telefoon:

E-mail:

Bestandsnaam:

2022 2023 2024

Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

1. -720 1.398 2.226

2. Mutatie (im)materiële vaste activa 12.042 -1.916 -1.747

3. Mutatie voorzieningen 907 457 417

4. 135 -235 -404

5.

-11.990 4.006 4.794

Ruimte voor uw toelichting

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo

Gemeente Gemeente Bergen Lb 

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 

onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Volgens 

realisatie tot en 

met sept. 2022, 

aangevuld met 

raming 

resterende 

periode

Volgens 

begroting 

2023

Volgens 

meerjarenra

ming in 

begroting 

2023

J.Post@Bergen.nl

0485-348420

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in 

exploitatie)

0893

Gemeente

Berekend EMU-saldo

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en 

verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële 

vaste activa

2023

Jan Post

Gemeente Bergen Lb
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Bijlage 6 Portefeuilleverdeling college 
 
Manon Pelzer - Bestuur 
1,0 fte 
 
Openbare Orde en veiligheid  
Personeel en Organisatie / Bedrijfsvoering overig 
Algemeen bestuurlijke aangelegenheden 
Toezicht en handhaving 
(Eu)regionale Samenwerking 
Evenementen en kermissen 
Inkoop 
 
 
Antoon Splinter - Ruimte & Financiën 
1e loco-burgemeester 
0,98 fte 
 
Financiën 
Ruimtelijke Ordening / Ruimtelijk Beheer 
Milieu/Duurzaamheid/Energietransitie 
Waterveiligheid 
Landschappelijke kwaliteit, landbouw en natuurbeheer  
Grondbedrijf 
Wonen  
Monumentenzorg  
Projecten:  

Energielandgoed Wells Meer 
Maaspark Well 
Groene rivier 
Transitie Landbouw 

 
 
Claudia Ponjee – Samenleving 
2e loco-burgemeester 
1,0 fte 
 
Samenleving 
Kernenbeleid 
Volksgezondheid  
Communicatie- en mediabeleid 
Volkshuisvesting 
Accommodatiebeleid 
Dienstverlening  
Projecten :  

Voorliggende voorzieningen 
Herijking gemeentelijk subsidiebeleid 
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Martijn Buijsse – Economie & Mobiliteit 
3e loco-burgemeester 
0,9 fte 
 
Economische Zaken  
Verkeer en Vervoer  
Toerisme en recreatie  
Informatie en automatisering  
AVG 
Afval 
Projecten:  

Mosaïque 
De Flammert 

 
 
Het College is gezamenlijk verantwoordelijk voor: 
 
(Nood)Opvang Ontheemden 
 
Bij afwezigheid is sprake van de volgende vervanging 

• Wethouder Splinter (1e locoburgemeester) vervangt burgemeester Pelzer  

• Wethouder Ponjee (2e locoburgemeester) vervangt wethouder Splinter  

• Wethouder Buijsse (3e locoburgemeester) vervangt wethouder Ponjee 

• Burgemeester Pelzer vervangt wethouder Buijsse 
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Bijlage 7 Lijst met afkortingen 
APPA Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers 

ASL Afval Samenwerking Limburg 

AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

BAG Basis Administratie Gebouwen 

BBV Besluit Begroting en Verantwoording 

BBZ Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 

BCF BTW Compensatie Fonds 

BIO-plan Beheer, Inrichting en Ontwikkelingsplan 

BOA Buitengewoon Opsporing Ambtenaar 

BO MIRT Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 

BRP Basis Registratie Personen 

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

CAK Centraal Administratie Kantoor 

CBS Centraal Bureau Statistiek 

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg 

CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

DHZ Delta programma Hoge Zandgronden 

DPIA Data Protection Impact Assessment 

DURP Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen 

ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit 

ESF Europees Sociaal Fonds 

GBA Gemeentelijke Basis Administratie 

GBI Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen 

GFT Groente, Fruit en Tuinafval 

GGD Gemeentelijke GezondheidsDienst 

GVP Gemeentelijk Vervoersplan 

GGZ Geestelijke GezondheidsZorg 

GIDS Gezond In De Stad 

GOA Gemeentelijke OnderwijsAchterstand 

GRP Gemeentelijke RioleringsPlan 

HRM Human Resource Management 

HWBP Hoogbeschermingsprogramma 

ICT Informatie en Communicatie Technologie 

IKC Integraal Kind Centrum 

IOAW Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers 

IOAZ Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen 

KCA Klein Chemisch Afval 

KCC Klant Contact Centrum 

KEC Kind Expertise Centrum 

KLPD Korps Landelijke Politie Diensten 

LLTB Limburgse Land- en Tuinbouwbond 

MFC MultiFunctioneel centrum 

MJOP Meerjarenonderhoudsplanning 

MKB Midden en Klein Bedrijf 

MGR Modulaire Gemeenschappelijke Regeling 

NIL Natuur Inclusieve Landbouw 

OZB Onroerende Zaak Belasting 

PAS Programma Aanpak Stikstof 

PGB PersoonsGebonden Budget 
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PMD Plastic, Metalen verpakkingen en Drankpakken 

PHO Praktijkondersteuner huisarts 

POL Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

PPS Publiek Private Samenwerking 

ROC Regionaal Overslag Centrum 

ROVL Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg 

RVP Regionaal VolkshuisvestingsPlan 

SOK SamenwerkingsOvereenKomst 

SVB Sociale VerzekeringsBank 

VPB Vennootschapsbelasting 

VRLN Veiligheids Regio Limburg Noord 

VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 

VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie 

VVV Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer 

WI Wet Inburgering 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WML Waterleiding Maatschappij Limburg 

WOZ Wet waardering Onroerende Zaken 

WRO Wet op Ruimtelijke Ontwikkeling 

WSW Wet Sociale Werkvoorziening 

WWB Wet Werk en Bijstand 

WWZ Wonen Welzijn Zorg 

ZAT Zorg Advies Team 
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Bijlage 8 Investeringskredieten 2023 
 
 
Met de vaststelling van de begroting wordt ook toestemming gevraagd voor onderstaande 
kredietramingen. De kredieten komen grotendeels voort uit de nieuwe beleidswensen. Een viertal 
krediet wensen is niet gepresenteerd als beleidswens omdat het college deze als een voortzetting van 
bestaand beleid beschouwd. De vier kredieten waar dit van toepassing is zijn gemerkt met een *. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vervanging burgerzakensysteem* 70.000

Migratie servers centric applicaties* 45.000

Oribi gezichtsherkenning* 4.500

Herinrichting Steenuil Bergen* 25.000

Businessplan toekomstbestendig de Flammert 25.000

Onderzoek verplaatsing Asseldonk 25.000

Vervanging vrachtauto 260.000

Vervanging veegmachine 175.000

Factuurherkenning 12.500

Landschapsplan deel 2 20.000

Subsidie SPV 200.000

Grensovergang Siebengewald 50.000

Onderzoek (her)ontwikkeling Siebengewald 25.000

Voorb.krediet groot onderhoud kampbrug 50.000

Natuurinclusieve landbouw in Maasdal 30.000

Groenonderhoud rotondes 60.000

Totaal investeringsbedrag 1.077.000

Omschrijving Investeringsbedrag
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