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Aanbiedingsbrief begroting 2021

Datum besluitvorming college Portefeuillehouder Datum vergadering

Splinter

Onderwerp

Begroting 2021

Aan de raad,

Inleiding

Hierbij bieden wij u de ontwerp meerjarenbegroting 2021-2024 aan.

Wij zijn verheugd dat we er, ondanks de financieel onzekere situatie in relatie tot de Corona crisis en 
de blijvende zorgen rondom de kostenontwikkeling in het sociaal domein in geslaagd zijn een 
meerjarig sluitende begroting 2021 – 2024 aan te bieden. Het coalitieakkoord 2018 – 2022, de Berap 
2020 én de kadernota 2021 hebben wij als uitgangspunt genomen voor het opstellen van deze 
begroting. Er blijft ruimte voor nieuw beleid en er kan wederom geïnvesteerd worden boven het al 
bestaande investeringsprogramma. De financiële positie van Bergen blijft gezond ondanks het feit dat 
de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds onzeker is en ons bezighoudt.

Het landelijke beeld is dat de kostenontwikkeling binnen de jeugdzorg en maatschappelijke 
ondersteuning fors oploopt. De uitkering van het rijk loopt hier ver bij achter. Het rijk heeft weliswaar 
een eenmalige impuls voor de kosten van de jeugdzorg gegeven maar voor het structurele effect 
wordt dit doorgeschoven naar een volgend kabinet. Uiteraard doen wij er alles aan om de kosten 
binnen het sociaal domein in de hand te houden. Aangezien de wetgever heeft bepaald dat ook 
andere partijen mogen indiceren en dat de gemeenten dat moeten uitvoeren, zijn wij bij deze 
kostenontwikkeling derhalve ook afhankelijk van externe omstandigheden. Dit baart ons zorgen !

Saldi bestaand beleid

Bij het opstellen van deze begroting hebben wij de autonome ontwikkelingen als uitgangspunt voor de 
bepaling van de saldi bij bestaand beleid genomen. Deze autonome ontwikkelingen betreffen 
enerzijds de bedragen zoals opgenomen in de Berap 2020 maar uiteraard ook de actualisatie van 
overige bedragen zoals personeelskosten, kosten ict, ontwikkeling algemene uitkering op basis van de
septembercirculaire en de inflatoire bijstelling van de tarieven OZB en woonforensenbelasting met 2.2 
%. De geactualiseerde tarieven van de gemeentelijke belastingen worden door uw raad vastgesteld in 
de vergadering van december. 

Er zijn ruimtelijke kredieten beschikbaar gesteld ten behoeve van door derden geïnitieerde ruimtelijke 
opgaven, zoals bijvoorbeeld de rotonde N271 te Well en de Groene rivier. Door ook bij deze projecten 
kredieten in tijd synchroon te laten lopen met het tijdspad  en doorlooptijd van het project wordt 
bewerkstelligd dat kredieten pas vrijkomen in het jaar dat ze ook daadwerkelijk nodig zijn. Daarnaast 
wordt hiermee voorkomen dat kosten dubbel gemaakt worden.

6



Voor wat betreft de algemene uitkering hebben wij mogelijke effecten van een herijking van het 
gemeentefonds nog niet meegenomen. Er wordt op dit moment veel oppositie tegen de plannen 
gevoerd en naar verwachting komt het rijk rond de jaarwisseling met een besluit. Op basis daarvan 
zullen wij mogelijke effecten gaan opnemen in onze begroting. Wel hebben wij in de risicoparagraaf 
hiervoor een passage opgenomen.

Met inachtneming van het vorenstaande kunnen de volgende saldi bij bestaand beleid worden 
gepresenteerd:

Jaar 2021 2022 2023 2024

Saldo 547.912 348.138 368.487 254.282

Wensen nieuw beleid uit kadernota juli 2020

In uw vergadering van 7 juli 2020 heeft u de kadernota 2021 besproken. In deze kadernota was de 
wensenlijst voor investeringen inclusief de financiële vertaling opgenomen. Ten opzichte van hetgeen 
in de kadernota is opgenomen stellen wij voor om de volgende mutaties door te voeren:

 Het oorspronkelijk opgenomen werkbudget kleine leefbaarheidsinitiatieven was 10.000. Wij 
stellen voor dit te verlagen naar 5.000 omdat wij inschatten dat we hiermee voldoende 
tegemoet kunnen komen aan de te verwachten initiatieven.

 Voor het onderdeel ‘branding’ was een bedrag opgenomen van 30.000 in 2021 en 50.000 
structureel. Wij stellen voor om deze bedragen te schrappen omdat dit in deze raadsperiode 
geen prioriteit meer geniet in de afweging van kosten en effecten. Bovendien is de branding 
Bergen ook al opgesloten in een aantal grote projecten die worden uitgevoerd nu en op korte 
termijn.

 De p.m. raming voor het onderdeel programma VerduurSamen te schrappen aangezien er in 
de begroting al voldoende middelen hiervoor zijn opgenomen.

 De verhoging van het budget griffie voor het jaar 2021 met 5.000 te verlagen aangezien de 
nieuwjaarsbijeenkomst als gevolg van de Corona crisis niet door zal gaan.

 De opgenomen bedragen voor ‘trendsportal verkeer en vervoer’  en het 
‘uitvoeringsprogramma trendsportal’ van respectievelijk structureel 15.000 en 10.000 te 
wijzigen in een incidenteel bedrag van respectievelijk 15.000  en 10.000 per jaar omdat 
regionaal ook onderzocht wordt om dekking op andere wijze plaats te laten vinden, 
bijvoorbeeld middels subsidies of bijdragen van derden. Volgend jaar komt er zicht op of dat 
geheel of gedeeltelijk gaat lukken.

 De opgenomen investering van 200.000 voor vervanging speeltoestellen te verlagen naar 
140.000 en deze investering te spreiden over de jaren 2021 tot en met 2024.
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Met inachtneming van het bovenstaande wordt hieronder de geactualiseerde wensenlijst kadernota 
2021 opgenomen.

krediet 2021 2022 2023 2024

Wensen nieuw beleid kadernota juli 2020        

Borgen werkprocessen   20.000 0 0 0 

Uitvoering cultuurbeleid   10.000 10.000 10.000 10.000 

Verhogen huren OKI voorschoolse Educatie   29.650 29.650 29.650 29.650 

Nieuwe wet Inburgering   p.m. p.m. p.m. p.m.

Werkbudget kleine leefbaarheidsinitiatieven   5.000 5.000 5.000 5.000 

Preventief jeugdbeleid   p.m. p.m. p.m. p.m.

Personeel 0,5 fte Verkeer   40.000 40.000 40.000 40.000 

Investeringsagenda Noord Limburg (20mln)   p.m. p.m. p.m. p.m.

Regionaal beleid niet zijnde omgevingswet   40.000 0 0 0 

Personeel 0,5 fte Uitbreiding AOV   30.000 30.000 30.000 30.000 

Licentie onderhoudskosten zaaksysteem   30.000 30.000 30.000 30.000 

Branding Bergen team communicatie   0 0 0 0 

Groot onderhoud wandelnetwerk   25.000 0 0 0 

Uitvoeringprogramma trendsportal   15.000 0 0 0 

Trendsportal verkeer en vervoer   10.000      

Verhoging budget griffie   14.000 19.000 19.000 19.000 

Actieprogramma Vrije tijdseconomie   17.500 17.500 17.500 17.500 

           

Investeringen 2021          

Vervanging speeltoestellen 2021 35.000 0 3.033 2.980 2.927 

Vervanging speeltoestellen 2022 35.000 0 0 3.033 2.980 

Vervanging speeltoestellen 2023 35.000 0 0 0 3.033 

Vervanging speeltoestellen 2024 35.000 0 0 0 0 

Aanschaf zaaksysteem 75.000 0 9.000 8.850 8.700 

Realisatie 60 km zone 31.000 0 3.720 3.658 3.596 

Verharding onderzoek Bargapark 50.000 0 3.000 2.960 2.920 

           

Saldo  wensenlijst kadernota 2021 296.000 286.150 199.903 202.631 205.306 

Wij zijn van mening dat wij met bovenstaande (beperkte) aanpassing van de wensenlijst uit de 
kadernota 2021 voldoende tegemoet kunnen komen aan de wensen van uw raad.

Aanvullende wensen nieuw beleid

Naast bovenstaande wensen voor nieuw beleid hebben wij in onderstaande tabel een aantal 
aanvullende zaken opgenomen die wij duiden als aanvullende wensen nieuw beleid.
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Aanvullende wensen nieuw beleid    2021  2022  2023  2024

Toezicht aanleg glasvezel kernen Bergen 60.000 0 0 0 

Degeneratievergoeding Glasvezel   -150.000 0 0 0

Implementatie GBI online 20.000 0 0 0 

Herplant laanbomen 60.000 0 0 0 

Aanschaf hoogwerker 12.000 0 0 0 

Grondverwerking 30.000 30.000 30.000 30.000 

Woningbouwambities amendement raad   p.m. p.m. p.m. p.m.

Budget monumenten 2.500 2.500 2.500 2.500 

Investering agenda/regiodeal 200.000 200.000 200.000 200.000 

Investering agenda/regiodeal (dekking) -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 

Uitwerking economisch programma de Flammert p.m. p.m. p.m. p.m.

Handhavingsprogramma 17.500 17.500 17.500 17.500 

Respijtzorg logeren WMO 5.000 5.000 5.000 5.000 

Investeringen 2021        

Vervanging mechaniek van de veerpont 20.000 0 1.400 1.380 1.360 

Saldo totaal  aanvullende wensen 20.000 57.000 56.400 56.380 56.360

Ter toelichting kan het volgende worden opgemerkt.

Toezicht aanleg glasvezel kernen

Voor genoemd bedrag wordt extern toezicht ingehuurd om het herstel van de aanleg van de 
glasvezelkabel te controleren.

Degeneratievergoeding glasvezel

Dit betreft de vergoeding die de aannemer moet betalen voor de aanleg van de glasvezelkabel.

Implementatie GBI online

Dit betreft een geautomatiseerd systeem van het gemeentelijke beheer van gemeentelijke 
eigendommen. 

Herplanting laanbomen

Op basis van een controle is geconstateerd dat er 167 als risicovol zijn te kwalificeren. Deze bomen 
dienen z.s.m. gekapt te worden. Vervolgens dient er herplanting plaats te vinden. Vanwege de 
aanhoudende droogte in 2020 is de sterfte van het aantal bomen sterk toegenomen waardoor er 
vanwege de veiligheid meer bomen gekapt en herplant moeten worden.

Aanschaf hoogwerker

In navolging van de controles zal er een bomenbeheerplan worden opgesteld op basis waarvan 
verwacht wordt dat de snoei zal toenemen. Hiervoor is een hoogwerker noodzakelijk. De opgenomen 
kosten betreffen de aanschaf hiervan.
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Grondverwerking

Verwerking van vrijkomende bermgrond wordt vanwege de hogere milieueisen en beschikbare 
locaties een steeds groter probleem. De verwerking en keuring gaat vooral bij vervuilde grond gepaard
met hoge kosten in verband met het afvoeren hiervan.

Woningbouwambities amendement raad

Dit budget is noodzakelijk voor extra inzet ten behoeve van het uitvoeren van het 
woningbouwprogramma. We hebben hier een p.m. raming voor opgenomen. De kosten zullen wij ten 
laste van de reserve grondbedrijf brengen.

Budget monumenten

Het opgenomen budget is in verband met bestaande verplichtingen ontoereikend en dient derhalve 
verhoogd te worden.

Investeringsagenda regiodeal

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de ingediende propositie om te komen tot een Regio Deal voor 
Noord-Limburg is geselecteerd als één van de 14 voorstellen. Een voorstel dat in de nadere uitwerking
tot een Regio Deal overeenkomst gehonoreerd zal worden met een rijksbijdrage van 17.5 miljoen euro
onder de voorwaarde dat een gelijk bedrag aan regionale cofinanciering wordt bijgedragen. Wij gaan 
uit van een bedrag van 200.000 per jaar gedurende een periode van vier jaren. Deze bedragen willen 
wij ten laste van de algemene reserve brengen.

Uitwerking economisch programma de Flammert

Dit betreft de kosten voor een onafhankelijk adviseur voor de ontwikkeling van industrieterrein de 
Flammert en de doorontwikkeling van de recreatief toeristische sector. Wij hebben dit vooralsnog p.m. 
geraamd.

Handhavingsprogramma

Dit betreft een uitbreiding van de bestaande budgetten voor facilitaire bedrijfsmiddelen zoals 
portofoons, lease auto en ICT middelen.

Respijtzorg logeren WMO

Dit betreft een wettelijke verplichting die we tot nu toe niet in de begroting hebben opgenomen. Tot 
dusverre zijn hier nog geen kosten voor geweest aangezien klanten doorverwezen konden worden 
naar de zorgverzekeraar. Volledigheidshalve wordt hier nu een bedrag voor geraamd.

Vervanging veerpont

Dit budget is noodzakelijk voor de vervanging van de mechaniek voor het pontje op het Reindersmeer.

Naast vorenstaande kostenverhogende wensen voor nieuw beleid stellen wij voor om de 
toeristenbelasting te verhogen met 0,05 per overnachting. Dit is in lijn met de inflatiecorrectie zoals die
ook bij de OZB en de woonforensenbelasting wordt voorgesteld. De extra opbrengst die hiermee 
gerealiseerd wordt bedraagt 20.000.
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Recapitulatie

In de vorige hoofstukken zijn de saldi bij bestaand beleid en de wensen voor nieuw beleid aan de orde
gesteld. Met inachtneming hiervan kan onderstaand overzicht worden gepresenteerd:

Wat/Jaar 2021 2022 2023 2024

Saldo bij bestaand beleid 547.912 348.138 368.487 254.282

Wensen nieuw beleid kadernota -286.150 -199.903 -202.631 -205.306

Aanvullende wensen nieuw beleid -57.000 -56.400 -56.380 -56.360

Verhoging toeristenbelasting 20.000 20.000 20.000 20.000

Eindsaldo begroting 224.762 111.835 129.476 12.616

Zoals uit het vorenstaande blijkt is de begroting structureel in evenwicht. Het hiervoor genoemde 
eindsaldo begroting is het geraamde overschot in het betreffende jaar. Hiernaast is in het saldo een 
post onvoorzien een bedrag opgenomen van 62.000 per jaar.

Toezicht provincie

Door de provincie is in 2019 een financieel verdiepingsonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit 
onderzoek is een uitspraak te doen over de toezicht vorm voor de begrotingsjaren 2019-2022. De 
conclusie was dat de gemeente Bergen voldoet aan de voorwaarden voor meerjarig repressief 
toezicht oftewel ‘toezichtarm’.

Tot slot

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:

1. De begroting voor het begrotingsjaar 2021 vast te stellen.
2. De kredieten zoals opgenomen in deze aanbiedingsbrief te voteren.
3. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2024.
4. Het college op te dragen de begroting 2021 uit te voeren.
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Burgemeester en wethouders van Bergen,

Secretaris Burgemeester

H.H.M. Timmermans M.H.E. Pelzer
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Financiën

Uitgangspunten

In deze paragraaf staan de uitgangspunten die bij de samenstelling van de begroting 2021 zijn 
gehanteerd. Vanzelfsprekend sluiten deze aan bij de uitgangspunten, zoals die in de kaderbrief 2021 
zijn vastgesteld.

 Personeelsbudget
In de begroting 2021 is uitgegaan van de huidige formatieomvang. De personeelsformatie van juli 
2020 is uitgangspunt evenals de schaalbedragen t/m peil 1-10-2020. De cao-onderhandelingen 
voor de periode vanaf 1-1-2021 worden pas in het najaar 2020 opgestart.
De loonsom is geraamd naar de laatst bekende gegevens, waarbij tevens rekening is gehouden 
met periodieke verhogingen. en bestaande cao-afspraken. In het kader van duurzame 
inzetbaarheid nemen wij deel aan het generatiepact. Hierdoor kunnen oudere werknemers ervoor 
kiezen om minder te werken.

 Financiën 
Wij gaan uit van behoedzame en reële ramingen. Er is meerjarig een structureel en reëel 
evenwicht tussen de baten en lasten.

 Rente
De rekenrente is 2%. Eens per drie jaar wordt beoordeeld of de rekenrente aangepast dient te 
worden. Dit is in 2022 het geval.

 Algemene uitkering
In de begroting 2021-2024 is de algemene uitkering opgenomen op basis van de september-
circulaire 2020. 

 Belastingen en heffingen
ü Het basisuitgangspunt bij belastingheffing is dat de totale belastingdruk voor de inwoners 

en ondernemers zo laag mogelijk wordt gehouden. De belastingen en retributies 
beschouwen we dus ook als een geheel. 

ü Ten aanzien van de afvalstoffenheffing wordt een kostendekkende tariefstelling 
aangehouden. 

ü Bij de vaststelling van het GRP 2020-2025 is besloten om de rioolheffing jaarlijks te 
verhogen met het inflatiepercentage. Voor 2021 is dit 2,2%

ü De OZB opbrengst wordt in 2021 met het inflatiecijfer van 2,2% verhoogd conform 
percentage in de kadernota 2021. 

ü Er is rekening gehouden met een tarief van € 1,20 per overnachting voor de 
verblijfsbelasting en waterverblijfsbelasting (voorheen toeristenbelasting). In de 
aanbiedingsbrief doen wij het voorstel om het tarief te verhogen met € 0,05 per 
overnachting.

ü De woonforensenbelasting wordt voor 2021 conform de OZB met het inflatiepercentage 
van 2,2% verhoogd.

ü Voor de leges geldt het uitgangspunt van kostendekkendheid. Winst maken op 
samenhangende groepen van leges is niet toegestaan.

 Inflatie
Het inflatiepercentage voor de uitgaven ramen we op 2,2%. Het inflatiepercentage is gebaseerd 
op cijfers uit het Centraal Economisch plan. Er is een stelpost van € 18.000 opgenomen voor de 
inflatie van prijsgevoelige uitgaven. Op productniveau hebben wij alle uitgaven constant geraamd.

 Er is geen rekening gehouden met een nadelig herverdeeleffect voor de herverdeling van het 
gemeentefonds. Op dit moment is het nog niet duidelijk op welke wijze hieraan invulling wordt 
gegeven. Zodra hier iets over bekend is, zullen wij hierover informeren. Wij hebben in de 
risicoparagraaf hiervoor een passage opgenomen.

13



Deel 2 De programma's
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Programma 1 Samenleving

Maatwerkvoorzieningen

Algemene basisvoorzieningen

Vitale gemeenschappen

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

12,178

2,885

1,499

  programma samenleving

Op 24 september 2019 heeft de gemeenteraad van Bergen het beleidsplan “Samen verder“ sociaal 
domein 2019-2022 vastgesteld. In dit beleidsplan is vastgelegd op welke wijze  de transformatie 
binnen het Sociaal Domein verder vorm krijgt. 

Bij de doelen en te behalen resultaten ligt de focus op het zorgen voor elkaar (care). Het hoofddoel is 
‘de sociale positie van onze inwoners te versterken’ .

Het gaat hierbij om het versterken van alle dimensies van Positieve Gezondheid. 

Met ingang van 2021 is deze indeling in de typen voorzieningen toegepast in de programmabegroting.
Uitgangspunt hierbij is dat de eigen sociale netwerken van onze inwoners de belangrijkste 
voorzieningen zijn in de gemeente. Wij investeren in voorzieningen die een bijdrage leveren om deze 
netwerken te versterken en te vergroten. Bovendien leveren deze voorzieningen een bijdrage aan het 
vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners. Indien nodig bieden wij hierin 
individuele ondersteuning. 

Het uitvoeringsplan is gericht op versterking van en verbinding tussen bestaande voorzieningen en het
realiseren van gemiste voorzieningen. De 6 dimensies van het concept Positieve Gezondheid, die 
belangrijk zijn in het leven van mensen, vormen het uitgangspunt bij de beoordeling van 
voorzieningen. De bijdrage aan één of meer dimensies van Positieve Gezondheid is een belangrijk 
criterium bij het bepalen van het belang van de diverse voorzieningen voor de gemeenschap en de 
individuele inwoners.

Om inzicht te krijgen in de noodzakelijke activiteiten de komende jaren om de doelstellingen uit het 
beleidsplan te verwezenlijken hebben wij de huidige taken en bestaande voorzieningen 
geïnventariseerd. De voorzieningen zijn gecategoriseerd en de belangrijkste bijbehorende dimensies 
van Positieve gezondheid bepaald. Aan de hand van deze inventarisatie wordt de benodigde inzet 
gedurende de beleidsperiode bepaald. Op deze wijze is het beleidsplan vertaald naar een 
uitvoeringsplan. 

In onderstaande figuur is de context waarbinnen wij onze taken uitvoeren weergegeven. 
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Bij het hoofddoel horen de volgende subdoelen: 
 ‘het versterken van de sociale cohesie’;
 ‘het aanjagen van eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners’. 

De doelen zijn vertaald in de volgende resultaten:
 Onze inwoners participeren in de samenleving en slagen er in om problemen zoveel mogelijk zelf 

of met hun sociaal netwerk op te lossen; 
 Onze inwoners zijn meer zelfredzaam; 
 Onze inwoners doen minder beroep op individuele maatwerkvoorzieningen, maar weten het 

sociaal team wel goed te vinden; 
 Onze jeugd groeit veilig en gezond op; 
 Onze inwoners hebben zoveel als mogelijk een baan naar vermogen en voeren een passende 

tegenprestatie uit indien zij een beroep doen op een uitkering.
 
De komende tijd gaan we aan de slag om de resultaten te meten en te monitoren. Dit is belangrijk om 
uiteindelijk terug te kunnen blikken of de gestelde doelen behaald zijn. 

Om de genoemde resultaten te bereiken, zet de gemeente Bergen verschillende voorzieningen in. 
Deze zijn te onderscheiden in 3 typen:

1. Voorzieningen ten behoeve van vitale gemeenschappen. Dit zijn de resultaten van de eigen 
kracht en gemeenschapszin die in de dorpen zit. Deze voorzieningen leveren een belangrijke 
bijdrage aan de gemeenschap; 

2. Algemene basisvoorzieningen. Dit zijn voorzieningen die voor inwoners vrij toegankelijk en te 
gebruiken zijn. Het betreft o.a. voorzieningen in de gezondheidszorg en het onderwijs; 

3. Maatwerkvoorzieningen. Dit zijn voorzieningen die naar aanleiding van een hulpvraag beschikt 
worden voor één persoon.
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1.1 Thema Vitale gemeenschappen

Waar gaat het thema over:

De opgave voor het thema ‘Vitale Gemeenschappen’ is de beweging mogelijk te maken naar een 
andere overheid en andere burgers, ieder in een eigen nieuwe aanvullende rol.

Wat willen we bereiken:

 De samenredzaamheid van en in de gemeenschap vergroten.
 Het bevorderen van een vitale gemeenschap, waar alle inwoners een bijdrage aan kunnen 

leveren. 
 De beschikbaarheid van voorzieningen voor onze inwoners die bijdragen aan leefbaarheid en 

positieve gezondheid.

Wat gaan we er voor doen:

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

 Ondersteunen, stimuleren en faciliteren van inwoners en dorpsraden die initiatieven ontwikkelen. 
Dit doen we aan de hand van de handreiking “Burgerparticipatie en Zelfsturing” en we hanteren 
vanzelfsprekend de zeven servicebeloften en uitgangspunten van het Dienstverleningsconcept 
2020;

 Subsidiëren van organisaties die activiteiten op het gebied van sport, amateurkunst, jeugd, en 
belangenorganisaties organiseren en hiermee een bijdrage leveren aan de aspecten van een 
positieve gezondheid; 

 Samenwerking met dorpsraden, verenigingen en bewonersinitiatieven intensiveren en hen een 
grotere rol geven bij de ontwikkelingen binnen de gemeenschappen;

 Participeren in het regionale programmateam “Vitaal en Gezond”.

Wat mag het kosten:

Tabel 1.1 Baten en Lasten  Vitale gemeenschappen

Rekening Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

877 938 1.498 917 914 914

96 104 96 96 96 96

781 834 1.402 821 818 818

0 0 0

10 50 545 0 0 0

-10 -50 -545 0 0 0

771 784 857 821 818 818Resultaat na bestemming

Beschikking over reserves

Mutaties reserves

Reserves

Toevoeging aan reserves

Totale baten

Resultaat voor bestemming

Omschrijving

Totale lasten

1.2 Algemene basisvoorzieningen
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Waar gaat het thema over:

Algemene basisvoorzieningen raken alle aspecten van het dagelijks leven: ontmoeting, onderwijs, 
opvoeding, werk, gezondheid, wonen, bewegen, cultuur en veiligheid. Alles bij elkaar vormen die 
voorzieningen een vangnet van hulp en steun. Ze zijn zichtbaar en laagdrempelig en iedereen kan er 
gebruik van maken. 

Wat willen we bereiken:

Voor alle inwoners zijn voorzieningen beschikbaar die hen in staat stellen zich te ontwikkelen, mee te 
doen in de maatschappij en gezond te blijven. Indien hierbij behoefte is aan ondersteuning, zijn er 
basisvoorzieningen beschikbaar voor alle inwoners.

Wat gaan we er voor doen:

 Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” is het beleid gericht op het inzetten van 
doelgerichte preventie. Wij willen 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 (signaalfunctie) en de huisartsen;

 We zorgen voor een pakket aan algemene voorzieningen om aanspraak op de relatief 
duurdere maatwerkvoorzieningen te verminderen. Dit vraagt om een investering in het 
maatschappelijk voorveld;

 Verder geven we invulling aan de volgende taken: 
 Lokale en regionale afstemming op thema’s zorg, kinderopvang en onderwijs en 

arbeidsmarkt, inclusief huisvesting; 
 Uitvoering van de Leerplichtwet; 
 Mede-organisatie van regionale taken zoals Veilig Thuis, jeugdreclassering/ 

jeugdbescherming, crisishulp en Centrum Seksueel Geweld; 
 Facilitering en ondersteuning (waar nodig) van lokale preventieve voorzieningen, 

waaronder Integrale VroegHulp en herintroductie van het ZorgAdviesTeam 0-4 jaar;
 Samen met de LEWA partners geven we o.a. uitvoering aan het 

onderwijskansenbeleid 2019-2023;
 Uitvoering van het projectplan “Bergen Beweegt Natuurlijk!”;
 Binnen het samenwerkingsverband van zeven regiogemeenten ondersteunen we 

sportverenigingen op het gebied van sport en bewegen. 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);

 Uitvoering van de wettelijke taken van het gezondheidsbeleid op grond van de Wet 
Publieke Gezondheid, zoals instandhouding GGD, jeugdgezondheidszorg en 
infectieziektenbestrijding;

 Met huisartsen, provincie en diverse andere partners uitvoering geven aan het 
concept positieve gezondheid: aangaan partnerships, training/scholing medewerkers, 
faciliteren projecten en bekendheid geven aan positieve gezondheid;

 Het organiseren van algemeen maatschappelijk werk en preventief jeugdbeleid;
 Continueren van bemoeizorg gericht op zorgmijders;
 Uitvoeren van de regiovisie aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling Noord- 

en Midden-Limburg; 
 Inrichten van laagdrempelige voorzieningen voor mensen met psychische problemen 

(middels o.a. zelfhulpgroepen "Herstellen doe je zelf" en maatjesproject Humanitas);
 Faciliteren van de praktijkondersteuner Jeugd-GGZ bij huisartsen (POH J-GGZ) en 

bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning;
 Samen met de regio inrichten van algemene voorzieningen gericht op “verwarde 

personen”;
 Door middel van de WEB (volwasseneducatie) zowel het formele als het non-formele 

taal- en rekenaanbod faciliteren; 
 Uitvoeren en intensiveren van de acties in het beleidsplan SamenWerken tegen 

Armoede. Bijvoorbeeld jeugdfonds sport en jeugdfonds cultuur, stichting de stuwwal, 
voedselbank Noord Limburg en de Vincentiusvereniging;

 Preventieve en laagdrempelige ondersteuning intensiveren door inzet op de 
thuisadministratie van Humanitas;
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 Maatschappelijk werk inzetten om de toegankelijkheid te verbeteren en 
laagdrempelige ondersteuning te kunnen bieden voor mensen die leven op minimum 
bestaansniveau;

 Vergunningshouders het wettelijk verplichte inburgeringstraject aanbieden en hen 
gedurende hun sociale participatie begeleiden door stichting “Welkom op weg”; 

 Mantelzorgers en mensen (die in hun directe omgeving) geconfronteerd worden met 
dementie ondersteunen door de inzet van de mantelzorgondersteuner en de 
werkgroep Bergen dementievriendelijk;

 Faciliteren van 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; 

 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. 

Wat mag het kosten:

Tabel 1.2. Baten en Lasten algemeen basisvoorzieningen

Rekening Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.867 2.852 2.885 2.895 2.883 2.883

117 37 30 30 30 30

2.750 2.815 2.855 2.865 2.853 2.853

0 0 0 0 0 0

176 34 1 1 1 1

-176 -34 -1 -1 -1 -1

2.574 2.781 2.854 2.864 2.852 2.852

Reserves

Toevoeging aan reserves

Beschikking over reserves

Mutaties reserves

Resultaat na bestemming

Omschrijving

Totale lasten

Totale baten

Resultaat voor bestemming

1.3 Thema Maatwerkvoorzieningen
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Waar gaat het thema over:

Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen die beschikt worden voor één persoon naar aanleiding van 
een hulpvraag. Op deze wijze creëren we een sociaal en financieel vangnet voor onze inwoners die 
dat nodig hebben.

Wat willen we bereiken:

 Al onze inwoners zijn zelfredzaam,  kunnen maatschappelijk participeren en op een verantwoorde 
wijze zelfstandig wonen.

 Al onze kinderen en jongeren (0-23 jaar) kunnen veilig opgroeien en de kansen krijgen om zich te 
ontwikkelen tot vitale en gelukkige mensen, die zelfstandig kunnen functioneren in de 
maatschappij.

 Onze inwoners hebben zoveel als mogelijk een baan naar vermogen;
 Onze inwoners voeren een passende tegenprestatie uit indien zij een beroep doen op een 

uitkering. 

Wat gaan we er voor doen:

De participatie wet is de wettelijke basis voor het inzetten van maatwerkvoorzieningen in het kader 
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 Wmo vormt de basis voor het bieden van 
maatwerkondersteuning aan volwassenen bij het voeren van een huishouden en zelfstandig kunnen 
blijven wonen, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid,  dagelijkse activiteiten en het 
aanbrengen van structuur in de dag. 
We geven uitvoering aan deze wetten door: 
 Bij inwoners, die als gevolg van beperkingen niet voldoende ondersteund worden door de vitaliteit 

in onze gemeenschap of de algemene basisvoorzieningen, te onderzoeken welke ondersteuning 
zij nodig hebben om te kunnen participeren en zelfredzaam te zijn; 

 Jeugdigen te ondersteunen bij hun ontwikkeling indien hun sociale omgeving deze onvoldoende 
kan bieden;

 Het inzetten van een maatwerkvoorziening als uit onderzoek blijkt dat onze inwoners en/of 
jeugdigen deze ondersteuning nodig hebben om hun doelen te bereiken; 

De volgende activiteiten worden hiertoe ondernomen:

 Inwoners met een mobiliteitsprobleem voorzien van een passende vervoersvoorziening, 
bijvoorbeeld regiotaxi, leerlingenvervoer of scootmobiel;

 Hulp bieden bij het huishouden aan onze inwoners die dit nodig hebben, zodat zij in een schoon 
en leefbaar huis kunnen wonen en beschikken over schone kleding en textiel;

 Organiseren van individuele begeleiding en behandeling op maat op het moment dat een 
algemene voorziening niet toereikend is;

 Stimuleren van onze inwoners om zelf te zorgen voor een passende woonomgeving. Leveren van 
voorzieningen aan de woning zodat onze inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen in de 
eigen leefomgeving. Dat kan de eigen woning zijn of een meer geschikte woning in dezelfde 
omgeving; 

 Faciliteren van dagbesteding als maatwerkvoorziening, wanneer een algemene voorziening niet 
toereikend is;

 Uitvoering geven aan de regionale inkoop door de MGR Sociaal Domein Limburg Noord;
 Uitvoeren van de Verordening sociaal medische indicatie kinderopvang;
 De organisatie van voor- en vroegschoolse educatie met extra aandacht voor taalactiviteiten voor 

kinderen (2 tot 6 jaar) van vergunninghouders en de ouders zelf. Hierbij ook de verbinding 
realiseren met het Taalhuis;

 Logopedische behandelingen faciliteren die niet door de ziektekostenverzekering gedekt worden, 
zoals dyslexiebehandeling en anderstaligheid;

 Uitvoeren van de Jeugdwet als het gaat om het kunnen bieden van pleegzorg en residentiële hulp 
aan onze inwoners;

 Samen met de regiogemeenten een plan van aanpak maken voor de doordecentralisatie 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang per 2022;

 Op een doelmatige en rechtmatige wijze uitvoering geven aan de Participatiewet, IAOW/Z;
 Uitvoeren van het Aanvalsplan Participatiewet;
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 Het verlenen van individuele voorzieningen in het kader van armoedebestrijding, waaronder 
bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en de collectieve aanvullende zorgverzekering 
(CAZ);

 Het bieden van professionele, laagdrempelige schuldhulpverlening, daar waar dat noodzakelijk is;
 Uitvoering geven aan de sociale werkvoorziening;
 Uitvoering geven aan de (vernieuwde) BBZ-regeling.

Wat mag het kosten:

Tabel 
1.3.

  Baten en Lasten Maatwerkvoorzieningen      

   

      Rekening
Begrotin

g
       

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Totale lasten 12.618 15.509 12.178 12.164 12.167 12.167

Totale baten 3.012 4.935 2.897 2.905 2.905 2.905

Resultaat voor bestemming 9.606 10.574 9.281 9.259 9.262 9.262

Reserves            

Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 0 0

Beschikking over reserves 701 410 0 0 0 0

Mutaties reserves -701 -410 0 0 0 0

Resultaat na bestemming 8.905 10.164 9.281 9.259 9.262 9.262
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Programma 2 Ruimte en Economie

Economie, Recratie en toerisme

Ruimtelijke ontwikkeling

Openbare ruimte

Milieu en duurzaamheid
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3,018 

programma ruimte en economie

2.1 Thema Milieu en Duurzaamheid

Waar gaat het thema over:

 Milieubeheer.
 VerduurSAMEN2030.
 Riolering & Water.
 Klimaatbestendig bos- en natuurbeheer.
 Afval (huisvuilinzameling).
 Zwerfafvalproject.
 Grondverzet.

Wat willen we bereiken:

Milieubeheer
 Met de komst van de Omgevingswet krijgen gemeenten de taak om gewenste milieukwaliteiten 

voor haar grondgebied vast te stellen. Vervolgens zullen gemeenten moeten aangeven wat ze 
gaan doen om er voor te zorgen dat die kwaliteiten ook behaald worden. Hoe dit zijn beslag zal 
krijgen is beschreven in paragraaf 2.3 bij het Thema Ruimtelijke Ontwikkeling.

 Met de komst van de Omgevingswet is een goede, mogelijk verdergaande, afstemming van 
werkzaamheden binnen de regio noodzakelijk. Hieraan is echter vanwege vertraging in de 
invoering van de Omgevingswet en onduidelijkheid rondom nieuwe wetgeving, nog geen invulling 
gegeven. Dit speelt in de eerste plaats voor specialistische taken waarvoor de hoeveelheid werk 
bij de individuele gemeenten te klein is om zelf iemand in dienst te nemen. Voor het specialisme 
externe veiligheid is binnen de RUD-LN bijvoorbeeld een voorstel aangenomen om in 2021 te 
komen tot goede werkafspraken voor een langere periode.

 Milieusamenwerking op uitvoeringsniveau. De meeste taken op het gebied van milieu zijn 
(verplicht) belegd bij de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD-LN). Het betreft de 
vergunningverlening en het toezicht bij bedrijven en daarnaast het ketentoezicht bij afvalstromen 
zoals grond, asbest en mest. Sinds januari 2019 is de RUD-LN een Gemeenschappelijke 
Regeling (GR). Naar aanleiding van de uitkomst van de evaluatie van de GR RUD Limburg Noord 
heeft het Algemeen Bestuur van de RUD-LN op 13 februari 2020 de verklaring van Groot 
Buggenum ondertekend. Als uitwerking van deze verklaring dient de RUD-LN een aantal 
maatregelen te implementeren ter verbetering van de slagkracht van deze organisatie. Deze 
maatregelen zullen geëffectueerd worden in 2021.
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 Verdergaande automatisering gaat betekenen dat het werken "in de cloud" ook voor 
vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH) zijn beslag gaat krijgen. Zowel de voor 
gegevensverwerking benodigde software alsook de gegevens zelf zullen extern op een centrale 
plaats beheerd gaan worden. Daarvoor loopt in Limburg een gezamenlijk traject waar de 
gemeente Bergen aan deel neemt. De andere deelnemers zijn, op twee na, alle gemeenten in 
Limburg, de Provincie, de Veiligheidsregio en de beide RUD’s. De implementatie is begin 2019 
gestart en zou vier jaar duren. Het aansluittraject voor Bergen loopt en zal naar verwachting eind 
2020 zijn afgerond. Gelijktijdig worden de interne werkprocessen onder de loep genomen en waar
nodig aangepast. Een en ander ook met het oog op de komst van de Omgevingswet. 

VerduurSAMEN2030
 Het programma VerduurSAMEN2030 loopt nog 10 jaar. Er is gekozen voor een fasering in drie 

thema’s die elk gedurende een programmaperiode het speerpunt zijn. Momenteel zitten we in de 
eerste programmaperiode met als centraal thema "Bewustwording en kennis". Daarnaast werken 
we met jaarprogramma’s die gelijk lopen aan de begrotingscyclus. De ontwikkeling op het gebied 
van duurzame energietechnieken gaat snel. Door met deelprogramma’s te werken, kunnen we 
snel inspelen op nieuwe mogelijkheden.

Riolering en Water
 Klimaatbestendigheid, vooral op het gebied van riolering en water, is een belangrijk onderdeel van

een duurzame leefomgeving. We zetten in op verminderen of voorkomen van problemen met 
wateroverlast, droogte, hitte of waterkwaliteit ten gevolge van het veranderende klimaat.

Klimaatbesteding bos- en natuurbeheer
 De effecten van de klimaatverandering en stikstofbemesting hebben ook zijn weerslag op de bos-

en natuurterreinen van de gemeente Bergen. Dit heeft als gevolg dat de vitaliteit van de bossen 
en heideterreinen drastisch afneemt waardoor ook de aanwezige natuurwaarden en 
belevingswaarde geschaad worden. Daarvoor zullen maatregelen getroffen moeten worden 
waarbij bossen en natuurterreinen weerbaarder worden tegen extreme weersomstandigheden.

 Bekalken van de terreinen d.m.v. steenmeel is een optie om de zuurgraad te verminderen 
waardoor chemische processen in de bodem zich kunnen herstellen. Bossen weerbaarder maken 
d.m.v. aanplant van soorten die goed verteerbaar strooisel leveren zoals linde-vogelkers-hazelaar-
esdoorn -kastanje is ook een optie. Deze soorten zijn ook minder gevoelig voor droogtestress 
zodat ook de brandgevoeligheid zal afnemen. De PAS maatregelen voor de 2e termijn (2021-2025
) staan ter discussie en het is afwachten of er vanuit het ministerie nog middelen beschikbaar 
komen. Mocht hier duidelijkheid over zijn dan zal er een overweging gemaakt worden welke 

23



financiële middelen er beschikbaar moeten worden gesteld. In afwachting hiervan is inmiddels 
interesse getoond bij de provincie voor een nieuwe aanvraag. 

Afval
 De hoeveelheid restafval schommelt rond de 100 kg per inwoner wat ook de landelijke doelstelling

is. Deze doelstelling proberen we te behalen en te behouden maar blijft schommelen door 
oorzaken die we niet altijd zelf in de hand hebben. Zo zien we door de onverwacht ingevoerde 
maatregelen vanwege corona de hoeveelheid afval toenemen vanwege het feit dat veel mensen 
meer thuis zijn waardoor er meer afval ontstaat.

 Vanwege stijging van verwerkingskosten, verbrandingsbelasting en transportkosten van afval zal 
de afvalstoffenheffing voor burgers gaan stijgen.

 Limburgbreed lopen de verwerkingscontracten van GFT-, restafval en PMD in 2024 af. In aanloop 
naar een nieuwe aanbesteding loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden om diverse 
afvalstromen provinciebreed circulair aan te besteden.

Zwerfafval
 In 2019 zijn we gestart met de aanpak van zwerfvuil. Hiervoor is vanuit het afvalfonds geld 

beschikbaar gesteld. De aanpak van zwerfvuil zal ook in 2021 verder uitgewerkt en uitgebreid 
worden.

 Verbeteren van een schonere leefomgeving d.m.v. het uitbreiden van het zwerfvuilproject "project 
op weg".

Grondverzet
Verwerking van overtollige grond wordt vanwege de milieueisen en beschikbare locaties een steeds 
groter probleem. Vanuit diverse projecten en regulier onderhoud van de openbare ruimte komt steeds 
vaker (berm)grond vrij waarvoor op dat moment geen bestemming voorhanden is. Daardoor zijn we 
genoodzaakt om deze grond tijdelijk op het gemeentelijk terrein naast het milieupark op te slaan 
waarna het z.s.m. moet worden verwerkt en desnoods moet worden afgevoerd naar 
verwerkingsinstallaties. Die verwerking en keuring is vooral bij vervuilde grond en bij kleine partijen 
gebonden aan hoge kosten. Op dit moment is het inzicht en beheer op deze grondstromen wenselijk. 

Wat gaan we er voor doen:

Milieubeheer
 In de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 

gemeente Bergen (L) is vastgesteld aan welke eisen op het gebied van opleiding en werkervaring 
de uitvoerende medewerkers binnen het werkveld Omgevingswet moeten voldoen. Voor de eigen 
medewerkers bezien we regelmatig of extra scholing wenselijk is. Voor vergunningverlening en 
adviezen op milieugebied zullen we, om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria VTH steeds 
meer gebruik moeten maken van specialisten van buiten de organisatie. In principe zullen dat 
medewerkers van andere gemeenten binnen het RUD-LN verband zijn die aan de kwaliteitscriteria
voldoen.

 Anders dan in voorgaande jaren wordt met ingang van 2021 het programma voor milieutoezicht bij
bedrijven opgesteld op basis van binnen de RUD LN regionaal vastgestelde uitgangspunten. We 
zullen extra capaciteit inzetten voor toezicht op energiebesparing bij bedrijven en hiervoor 
benodigde middelen beschikbaar stellen vanuit het programma VerduurSAMEN2030.

VerduurSAMEN2030
 We geven uitvoering aan het meerjarenprogramma VerduurSAMEN2030, dat invulling geeft aan 

onze energieambitie om als Bergen in 2030 energieonafhankelijk te zijn. Zie hiervoor het in 2020 
aan het College voorgelegde programma. 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 op prijs wordt gesteld.
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 We zien kansen voor onze samenleving in de energietransitie op het gebied van comfort, 
verhogen van de financiële draagkracht van onze inwoners en het vergroten van de 
gemeenschapszin. Als gemeente blijven we een proactieve rol pakken, we wachten niet op het 
moment dat we verplicht over moeten gaan naar meer duurzame vormen van energie. We doen 
het nu omdat we inzien dat nu onze samenleving er haar vruchten al van kan plukken. Daarbij 
pakken we in eerste instantie als gemeente zelf de voortrekkersrol en ondersteunen we 
initiatieven vanuit onze inwoners maximaal. Daarnaast geven we het goede voorbeeld als het om 
zaken gaat die we als gemeente zelf in de hand hebben en verwachten we dat onze inwoners en 
bedrijven mee gaan doen in het programma VerduurSAMEN2030.

 Budget is nodig voor het opstellen van VerduurSAMENbeleid, het faciliteren van overlegstructuren
waarbij burgers, bedrijven en overheid elkaar vinden en is nodig voor het planmatig uitwerken van 
ideeën (adviseurskosten). Daarnaast is communicatie een belangrijk onderdeel van het 
programma voor onder meer het verkrijgen van bewustwording en kennis maar ook voor het 
verkrijgen van draagvlak. We vragen ruimte in de begroting om in te kunnen spelen op actuele 
ontwikkelingen en om initiatieven vanuit de gemeenschap te kunnen ondersteunen.

Riolering en water
 Op basis van de regionaal uitgevoerde klimaatstresstest stellen we een uitvoeringsagenda op met

projecten en acties om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Deze worden uitgewerkt 
en uitgevoerd grotendeels binnen de kaders van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). 
Onderdeel hiervan is het continueren van het afkoppelen van regenwater van de riolering en dit 
water lokaal in de bodem te infiltreren. Dit wordt toegepast bij herinrichtingsprojecten in de 
openbare ruimte maar ook gecommuniceerd en gestimuleerd met een subsidie gericht op 
particulieren en bedrijven.

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

taken regionaal op te pakken in plaats van individueel en daarmee ook onze kwetsbaarheid te 
verminderen. Op termijn moet dit ook leiden tot besparingen in de vorm van minder meerkosten.

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

terug te brengen naar 100 kg per inwoner echter vanwege onder andere de ingevoerde 
coronamaatregelen, waardoor veel mensen veel meer aan huis gebonden zijn, zien we de 
hoeveelheid afval juist weer stijgen. Het afvalscheidingsniveau blijft echter wel stabiel. Vanwege 
stijgende kosten in de verwerking en transport van afval is het op dit moment niet raadzaam om 
kostenverhogende beleidswijzigingen door te voeren.  

 Binnen Afvalsamenwerking Limburg loopt een onderzoek naar de mogelijkheid om diverse 
afvalstromen circulair aan te besteden. De focus ligt daarbij op limburgbreed samenwerken en het
afval binnen de eigen provincie circulair te verwerken. 

 De kosten van verwerking van afval en transportkosten zijn fors gestegen. Deze kosten worden 
gedekt door de afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing zal waarschijnlijk de komende jaren 
stijgen. Met name de verwerkingskosten op het milieupark zijn flink gestegen. De stijging wordt op
dit moment en naar verwachting volgend jaar ook nog veroorzaakt door meer aanbod van afval op
het milieupark als gevolg van corona maar het is onduidelijk of dit structureel zal zijn. Daarnaast 
wordt de stijging veroorzaakt door stijgende verwerkingskosten. Deze zijn nog niet bekend maar 
vanuit Renewi wordt geadviseerd rekening te houden met nog stijgende kosten. Vanwege de 
grillige markt worden verschillende afvalstromen jaarlijks opnieuw in de markt gezet. 
Daarnaast zijn er geen tot nauwelijks meer opbrengsten uit de afvalstromen textiel en oud papier.

Zwerfafval
 De extra aanpak van zwerfvuil is in 2020 voortgezet. Het zwerfvuilproject "Op weg" waarbij 

uitkeringsgerechtigden met de elektrische bakfietsen zwerfvuil opruimen willen we ook in 2021 
voortzetten. Hierbij zijn we wel afhankelijk van voldoende aanbod van uitkeringsgerechtigden die 
de bakfietsen bemannen. Daarnaast willen we in 2021 samen met de dorpsraden kijken welke 
mogelijkheden er zijn om de dorpskernen schoon te houden. Met de inzet van de bakfietsen wordt
er wekelijks zwerfvuil opgeruimd in onze gemeente. De resultaten zijn meetbaar door de 
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verplichte jaarlijkse monitoring van zwerfvuil in onze gemeente die de mate van vervuiling meet. 
Tot nu toe scoort onze gemeente nog steeds heel goed, hoofzakelijk een 4 of 5 en dat is 
vergelijkbaar met schoon – heel schoon. Via de dorpsraden willen we kijken of er mogelijkheden 
zijn om meer burgers te betrekken bij het schoonhouden van de eigen leefomgeving en daarbij de 
verantwoordelijkheid en het initiatief ook bij de burgers  neer te leggen d.m.v. bijvoorbeeld een 
soort cleanteam. De gemeente treedt dan alleen faciliterend op.

Grondverzet
 De kosten van de afvoer van overtollige grond nemen de laatste jaren toe. Er is onvoldoende zicht

op deze grondstromen. We willen in 2021 bepalen met welke werkwijze we dit beter kunnen 
organiseren. Plan van aanpak opstellen voor keuring en afvoer grond waarna het benodigde 
budget kan worden geraamd. 

Wat mag het kosten:

Tabel 2.1. Baten en Lasten Milieu en duurzaamheid

Rekening Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.673 3.650 3.018 2.997 2.999 2.999

563 764 342 342 342 342

2.110 2.886 2.676 2.655 2.657 2.657

0 0 0 0 0 0

70 116 147 147 147 147

-70 -116 -147 -147 -147 -147

2.040 2.770 2.529 2.508 2.510 2.510

Omschrijving

Totale lasten

Totale baten

Resultaat voor bestemming

Reserves

Toevoeging aan reserves

Beschikking over reserves

Mutaties reserves

Resultaat na bestemming
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2.2 Thema Openbare Ruimte

Waar gaat het thema over:

 Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte.
 Verhogen biodiversiteit. 
 Bestrijding eikenprocessierups. 
 Advisering en uitvoering boomveiligheidscontrole en gemeentelijk bomenbestand.
 Verkeer en vervoer. 
 Onderhoud en reconstructie. 
 Rehabilitatie wegen buitengebieden.
 Veilige en onderhoudsarme bermen buitenwegen. 
 Openbare verlichting 
 Kunstwerken 
 Snel internet (glasvezel) 

Wat willen we bereiken:

Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte
 Een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte waarbij de nadelige gevolgen van 

klimaatverandering op de thema's wateroverlast, hitte, droogte en waterkwaliteit zoveel mogelijk 
worden voorkomen.

 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 en klantvriendelijkheid te realiseren.

Verhogen biodiversiteit
 Verhogen biodiversiteit bermen en landschapselementen. Daarnaast ook de biodiversiteit in de 

bebouwde kom verhogen zodat de leefomgeving en gezondheid van de inwoners verbeterd zal 
worden.

Bestrijding eikenprocessierups
 Verminderen overlast eikenprocessierups.

Advisering en uitvoering boomveiligheidscontrole en gemeentelijk bomenbestand
 Voldoen aan de wettelijke zorgplicht en komen tot een gericht en efficiënt bomenbeheer.

Verkeer en vervoer
 Een verkeersveilige gemeente die  in haar plannen, samen met de regiogemeenten binnen het 

samenwerkingsprogramma Trendsportal,  duurzame ontwikkelingen op het gebied van 
verkeer(sveiligheid) en vervoer en gezondheid initieert.

 Een gemeente 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.

 Goede contacten met scholen, dorpsinitiatieven, bedrijven over duurzame mobiliteit.

Onderhoud en reconstructie
 Een veilige en duurzame openbare ruimte waarbij slechte wegen als gevolg van de staat van 

onderhoud worden voorkomen.

Rehabilitatie wegenbuitengebied
 Veilige en onderhoudsarme bermen langs wegen in de buitengebieden.

Openbare verlichting
 Een goede en energiezuinige staat van onderhoud van de openbare verlichting.

Kunstwerken
 Een goede en veilige staat van onderhoud van de kunstwerken.
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Snel internet (glasvezel)
 Bevorderen van de realisatie van snel internet voor iedereen. 

Wat gaan we er voor doen:

Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte
 Een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte door uitvoering te geven aan een scala 

van maatregelen opgenomen in het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) waaronder het afkoppelen
van regenwater van de riolering in de openbare ruimte zowel als bij particulieren en bedrijven. 

 Samenwerking in de waterketen door deelname aan diverse projecten waarbij samenwerking 
schaalvoordeel of kwaliteitsverbetering oplevert. Dit gebeurt door deelname in o.a. projecten op 
het gebied gemalenbeheer, meetnetten, Waterklaar, uitwerking uitvoeringsagenda 
klimaatstresstest, optimalisatiestudie zuiveringsregio. 

Verhogen biodiversiteit
 Biodiversiteit van de bermen en landschapselementen verhogen waarbij 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. Biodiversiteit in 
bebouwde kom verhogen door ecologische aanleg en onderhoud groenvoorzieningen en wadi's. 

Bestrijding eikenprocessierups 
 Plan van aanpak bestrijding eikenprocessierups is in 2020 opgesteld en uitgevoerd. 

Advisering en uitvoering boomveiligheidscontrole en gemeentelijk bomenbestand
 Een inventarisatie van het bomenstand waarbij een boomveiligheidsinspectie door middel van de 

VTA en de IBA/SIA methode wordt uitgevoerd. Daarbij zal tevens een onderhoudsplanning en-
begroting van de uit te voeren beheer- en veiligheidsmaatregelen voor de komende jaren worden 
opgesteld. De noodzakelijke inzet van een hoogwerker voor een langere periode wordt hierin 
meegenomen.

 
 Het herplanten van 167 bomen die naar aanleiding van de  boomveiligheidsinspectie in 2020 

worden gekapt. Vanwege de aanhoudende droogte in 2020 is de sterfte van het aantal bomen 
sterk toegenomen. Vanwege de veiligheid zullen meer bomen gekapt en herplant moeten worden 
en zal het aantal van 167 bomen ruim zal overstegen worden. Hiervoor zal in het najaar 2020 een 
inventarisatie plaatsvinden.

Verkeer en vervoer
 Trendsportal: in de evaluatie van het RMO Noord-Limburg, is opgenomen, dat de samenwerkende

gemeenten stappen willen maken in strategische beleidsvorming. Dat heeft zich vertaald in de 
ambitie om gezamenlijk een nieuw Mobiliteitsplan te ontwikkelen voor regio en inliggende 
gemeenten. Dit gezamenlijk Mobiliteitsplan met de visie en de beleidsdoelen werd in de acht 
colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten vastgesteld. 

 Aan de hand van de Mobiliteitsvisie van 2018, is een concept-projectenlijst opgesteld. In die lijst 
staat een aantal projecten dat al is opgestart, maar ook een aantal nieuwe projecten. In de regio 
wordt samengewerkt. De gemeenteraad heeft zich hieraan geconformeerd in Trendsportal wat 
aanzienlijk capaciteit vraagt. Alle Noordelijke gemeenten hebben middels een Raadsbesluit 
hieraan prioriteit toegekend.

 Uitgangspunt is dat de gemeente een regierol heeft en dat stakeholders zoveel mogelijk zelf 
initiatief nemen en aan de slag gaan. We hebben de lijst gespiegeld aan de visie en de doelen van
Trendsportal. Iedere gemeente stelt haar projectenlijst op, per gemeente is er sprake van nuances
en verschillen van inzicht. Door de gezamenlijke aanpak zijn extra middelen te genereren en is 
kennis en kunde beter beschikbaar. Gemeenten hoeven niet allemaal zelf het wiel uit te vinden.

 Om te kunnen participeren in de (regionale)projecten en overleggen zijn personele capaciteit en 
financiële middelen nodig. Voor de structurele  gemeentelijke taken zoals overleg over en 
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beoordeling van  infrastructurele plannen, implementatie deelvervoer, overleg  met politie en 
brandweer, burgers, scholen mede overheden is extra  personele capaciteit nodig gebleken. 

 Werkbudget Verkeer: regelmatig komt het voor dat er kleine werkzaamheden uitgevoerd moeten 
worden op het gebied van verkeersveiligheid, dit vergt een uitbreiding van het budget. 

 NBD bewegwijzering (Nationale Bewegwijzering Dienst): het onderhoud van de bebording is 
wettelijk ondergebracht bij de NBD. Er is sprake van achterstallig onderhoud.

 Met het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden hebben wij weer een adequaat en actueel 
bestand van wegwijzers in de gemeente. 

Ø Op 1 november 2018 is het startsein gegeven van Mobie: bij alle acht de gemeenten in Noord-
Limburg heeft eerst een roadshow gedraaid van twee weken (fase 1) met twee auto’s en fietsen 
inclusief extra PR aandacht. Aansluitend is fase 2, de pilot om een deel van onze zakelijke 
kilometers al in te vullen via duurzaam deelvervoer, gestart.

Ø Met het Mobie-project wordt duurzaam vervoer structureel onderdeel van het vervoersgedrag. 
Gemeenten streven er naar om medewerkers zoveel mogelijk van het openbaar vervoer gebruik 
te laten maken, al is dat voor onze gemeente lastig. Daarna komen fiets en auto in beeld. Uniek 
aan het project is dat er sprake is van deelvervoer zodat burgers straks, met name buiten 
werktijden, ook tegen betaling van het systeem gebruik kunnen maken. Regionaal loopt er een 
aanbesteding waarbij gemeenten gebruik gaan maken van duurzaam vervoer. 80% van de 
gemiddeld gereden en gedeclareerde kilometers in de afgelopen drie jaar worden ingezet voor 
duurzaam deelvervoer. 

 Provinciale samenwerking op het gebied van Verkeerseducatie Scholen: Vastgesteld is dat er 
behoefte is aan meer structurele verkeerseducatie. Gemeenten, provincie en scholen 
onderkennen dat. Daarom is gekozen voor een nieuwe betere opzet waarbij een nadrukkelijke rol 
bij de provincie komt te liggen. De scholen worden hiermee ontlast. De kwaliteit van het 
verkeersonderwijs wordt beter. Verbeteringen die hiermee gerealiseerd worden zijn o.a.

Ø Scholen krijgen projecten aangeboden en hoeven het zelf niet te initiëren
Ø Alle deelnemende scholen worden Verkeersactieve scholen. In alle leerjaren wordt 

aandacht besteed aan verkeer.
Ø Kennis en kunde worden beter ingezet door de centrale rol van de provincie. Effecten 

worden gemonitord.
Ø Netwerkoverleggen tussen scholen, gemeente en provincie. (zijn er nu ook 2 x per jaar).
Ø Centrale inkoop van materialen en activiteiten voor heel Limburg. Dit levert 

schaalvoordelen op

Onderhoud en reconstructie
Ø 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 efficiënte oplossing meer is. In 2021 zal verder uitvoering worden gegeven aan diverse 
van deze herinrichtings- en reconstructieopgaven. Aanvullend op dit programma, zoals in de 
kadernota aangegeven, wordt budget gevraagd voor het uitvoeren van een onderzoek naar de 
mogelijkheden voor het verharden dan wel semi verharden van het Bargapark te Nieuw Bergen. 

Rehabilitatie wegenbuitengebied
 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. Voor diverse 
wegen in onze buitengebieden is dagelijks en klein onderhoud niet toereikend om een goede 
staat van onderhoud te realiseren. Wegen in buitengebieden waar dagelijks dan wel klein 
onderhoud geen duurzame efficiënte oplossing biedt, dienen te worden gerehabiliteerd. Voor het 
rehabiliteren van deze wegen is in de begroting budget gereserveerd. In 2021 zal verder 
uitvoering worden gegeven aan dit programma. 

 Het hebben en houden van veilige en onderhoudsarme bermen langs de wegen in de 
buitengebieden kan gerealiseerd worden door het aanbrengen van grasbetonblokken. In 2018 is 
hiertoe de eerste aanzet gedaan en in 2020 zijn grasbetonblokken op het resterende gedeelte 
van de Wezerweg aangelegd. Om het programma te continueren is in de begroting vanaf 2020 
budget gereserveerd. In 2021 zal verder uitvoering worden gegeven aan dit programma. 

Openbare verlichting
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 Het beheer en de onderhoudstoestand van de openbare verlichting dient van een goed niveau te 
zijn. Bij het vervangen van de openbare verlichting zal worden ingezet op duurzame, 
energiezuinige verlichting die tevens mogelijk is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen (5G). 
De huidige stand van zaken is dat ca. 35% van het verlichtingsareaal al uit Led-verlichting bestaat.
In 2021 wordt uitvoering gegeven aan het verder verduurzamen van het verlichtingsareaal.

Kunstwerken
 In de begroting voor 2021 is structureel geld opgenomen voor het dagelijks onderhoud van 42 

kunstwerken. Voor incidentele groot onderhoudswerkzaamheden zal separaat om middelen 
worden gevraagd. Op basis van een schouw is een meerjarig plan voor het dagelijks onderhoud 
opgesteld. Voor 2021 zijn geen groot onderhoudswerkzaamheden voorzien.

Snel internet (glasvezel)
 Wij verlenen medewerking middels het verlenen van toestemmingen en vergunningen aan 

initiatieven die leiden tot de aanleg van snel internet voor de inwoners van onze gemeenten, 
zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Voor het toezicht op de aanlegwerkzaamheden wordt 
extra capaciteit ingezet. 

Wat mag het kosten:

Tabel 2.2. Baten en Lasten Openbare ruimte

Rekening Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

2.445 2.923 2.896 2.873 2.822 2.822

96 19 19 19 19 19

2.349 2.904 2.877 2.854 2.803 2.803

269 301 334 336 336 336

449 536 369 363 328 253

-180 -235 -35 -27 8 83

2.169 2.669 2.842 2.827 2.811 2.886

Omschrijving

Totale lasten

Totale baten

Resultaat voor bestemming

Reserves

Toevoeging aan reserves

Beschikking over reserves

Mutaties reserves

Resultaat na bestemming
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2.3 Thema Ruimtelijke Ontwikkeling

Waar gaat het thema over:

 De zorg voor een evenwichtig ruimtelijk beleid  met de Omgevingsvisie Bergen 2030 als leidraad.
 Woningvoorraad en beleidsontwikkeling.
 Doorontwikkeling nationaal park De Maasduinen.
 Doorontwikkeling Maasdal.
 Implementatie Omgevingswet.

Wat willen we bereiken:

De zorg voor een evenwichtig ruimtelijk beleid met de Omgevingsvisie Bergen 2030 als leidraad.
 De samenleving en wetgever blijven flink in beweging. Denk bijvoorbeeld aan de Nationale 

Omgevingsvisie (NOVI) en wat daar weer uit voortvloeit, maar ook de regionale afspraken en 
wijze waarop dat landt in gemeentelijk beleid en uitvoeringsprogramma's. Diverse vraagstukken 
worden meer en meer integraal aangevlogen, voor zover dat al niet het geval was. Dit is mede 
ook het resultaat van de in voorbereiding zijnde Omgevingswet en de betrokken samenleving;

 In de afgelopen periode is ook meer en meer aandacht gekomen voor het stimuleren van 
biodiversiteit, kringlooplandbouw, circulaire economie en tegengaan van achteruitgang van natuur 
en landschap. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor ondernemers, samenleving en 
overheden. In de Omgevingsvisie Bergen 2030 is dit geland. Het sluit ook aan bij de NOVI en 
geeft een eerste aanzet tot een integrale visie en werkwijze.

De komende periode wordt gewerkt aan het bereiken van:

 Heldere kaders en passende regelgeving.
 In samenhang met de Omgevingsvisie Bergen 2030, maar ook rekening houdend met de 

regionale afspraken en beleid van andere overheden werken wij voortdurend aan 
moderne en flexibele regelgeving, die onze inwoners ruimte biedt om hun 
leefomgevingswensen maximaal te realiseren en ondernemers de gelegenheid geeft te 
ondernemen. Onze inzet is om binnen heldere kaders maatwerk te leveren. Hier past ook 
een evaluatie en eventueel herbezinning van eerder geformuleerd of nieuw beleid bij, 
zoals ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten en het regionaal woonbeleid.
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 Een hoogwaardige leefomgeving waarin ruimtelijke kwaliteit leidend is en de relatie legt 
tussen cultuurhistorie, landschap en ruimtelijke ordening. Wij streven naar het bieden van 
ruimte aan nieuwe initiatieven, transformatie van bestaande locaties en innovatie onder de
voorwaarde dat het ook leidt tot verbetering van de leefomgeving en realisatie van 
ambities zoals onder meer in de Omgevingsvisie staan geformuleerd. 

 Het realiseren van de Omgevingsvisie Bergen 2030. De komende jaren staat het realiseren van 
de beleidsdoelstellingen in de Omgevingsvisie Bergen 2030 centraal. Er zijn 10 hoofdkeuzes 
benoemd en er is een uitvoeringsprogramma waar de komende jaren aan wordt gewerkt. De 
keuzes hebben betrekking op de volle breedte van de leefomgeving en zijn op integrale wijze tot 
stand gekomen. Onderdeel daarvan is een duurzame en toekomstbestendige landbouwsector. 
Waar de omgevingskwaliteiten hierom vragen, streven we natuur inclusieve landbouw na.

Woningvoorraad en beleidsontwikkeling 
Voor het onderwerp woningvoorraad wordt de komende periode gewerkt aan het bereiken van de 
volgende zaken. 
 Een goed woningvoorraadbeleid en een juiste woonruimteverdeling voor de diverse doelgroepen. 

Hierbij wordt ingespeeld op de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen.

 Als gemeente willen we een aantrekkelijke woonomgeving bieden voor onze inwoners en 
degenen die zich in de gemeente Bergen willen vestigen. In alle kernen streven we naar een 
variatie in het woningaanbod.

 Een kwalitatief goed woningaanbod voor degenen die zich tijdelijk als internationale werknemer in 
onze gemeente willen vestigen. In 2021 hebben we een door de gemeenteraad vastgesteld beleid
voor de tijdelijke huisvesting van internationale werknemers passend bij de huisvestingsbehoefte 
die Bergense ondernemers nog voor hun tijdelijke werknemers hebben. Het beleid wordt door 
vertaald in de bestemmingsplannen die in de gemeente gelden. 

 Een woningaanbod waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen (doorstroming) 
maar ook een woningaanbod dat mensen die buiten onze gemeente wonen aantrekt. Alle 
nieuwbouw wordt duurzaam uitgevoerd (BENG-normering die op 1 januari 2021 officieel van 
kracht wordt). Ook faciliteren we woningbouw op basis van collectief particulier 
opdrachtgeverschap. 

 Vraagstukken over gezondheid spelen een steeds grotere rol in de ruimtelijke ontwikkeling. 
Demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing bepalen steeds meer de wijze waarop afwegingen
moeten worden gemaakt, zoals in het woningbouwprogramma. We willen inzicht krijgen in deze 
vraagstukken om zo een goede koppeling te kunnen maken met ruimtelijk gerelateerde projecten.

Doorontwikkeling nationaal park De Maasduinen
In 1999 is een beheer- en inrichtingsplan vastgesteld. Rondom het plan spelen vele zaken, waarvan in
elk geval de volgende aspecten kunnen worden benoemd:
 de wens om het park uit te breiden met het natuurgebied in gemeente Venlo tot de A67;

 het gewijzigde beleid bij rijk en provincie t.a.v. de nationale parken;

 de wens om t.a.v. het park breder te kijken dan sec de formele begrenzing en natuurontwikkeling;

 de gemeenten in Noord-Limburg hebben in mei 2019 een Investeringsagenda vastgesteld met 
o.a. als icoonproject: “Een vitale vrijetijdseconomie in een vitaal landschap”. In deze agenda staat:
“Daarom spannen de natuurorganisaties en de gemeenten in de regio zich in om (een deel van) 
Noord-Limburg de status van Nationaal Landschap en/of Unesco geopark te laten verkrijgen en 
de status van nationale parken De Maasduinen en De Peel daarmee te verstevigen”.
Het Overlegorgaan van het nationaal park wil gezien het bovenstaande komen tot een geheel 
nieuw beheer-, inrichtings- en ontwikkelplan. In 2020 is hiervoor opdracht verstrekt. In 2020 is 
daarnaast bij het rijk een subsidieaanvraag ingediend voor de transitie van het Nationaal Park 
naar Regionaal Landschap. We hopen daar de komende jaren invulling aan te geven.
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Doorontwikkeling Maasdal.
 We streven naar een goede omgevingskwaliteit van het Maasdal. We anticiperen vroegtijdig op 

nieuwe initiatieven van groot algemeen belang in het Maasdal, zoals het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Deltaprogramma. We zien in het 
Deltaprogramma Rivieren een vehikel om de ruimtelijke kwaliteit van het Maasdal op te waarderen
en toekomstbestendig te maken.

 Aansluiting bij het Unesco-biosfeergebied Maasheggen realiseren.

Implementatie Omgevingswet 
In de Kaderbrief 2018 is uitvoerig stilgestaan bij de invoering van de Omgevingswet. Thans wordt 
verwacht dat de wet in 2022 in werking treedt. De opgave blijft groot. Hier willen wij praktisch en 
efficiënt mee omgaan. Dit betekent onder meer een gefaseerde aanpak. Een omvangrijk 
veranderingsproces zoals de Omgevingswet heeft enorme effecten op de kosten en de baten.
De komende periode willen wij het volgende bereiken:
 de implementatie van de Omgevingswet in beleid, organisatie, werkprocessen, software en 

andere onderdelen. Dit wordt de komende jaren verder opgetuigd;

 inzicht in de implementatiekosten van de Omgevingswet. In de Kaderbrief 2018 is hier een eerste 
raming voor gegeven. Er worden waarschuwingen gegeven voor begrotingstekorten ten aanzien 
van de implementatie van de Omgevingswet. Ons doel is om dit te voorkomen en hiervoor de 
nodige acties in te zetten.

Wat gaan we er voor doen:

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

 Dankzij het uitvoeringsprogramma in de Omgevingsvisie Bergen 2030 kan heel concreet invulling 
worden gegeven aan de zorg voor een evenwicht ruimtelijk beleid. Dit betekent dat wij:

o het uitvoeringsprogramma behorende bij de Omgevingsvisie oppakken en een planning 
daaraan koppelen. Een deel van het uitvoeringsprogramma kan in de lopende 
(beleidsmatige) activiteiten worden meegenomen. Hiervoor is samen met AnteaGroup een
pilot opgestart om te komen tot Omgevingswaarden.

 Inmiddels zijn op basis van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) voor zeven thema's 
regionale uitwerkingen vastgesteld. Het gaat om de thema's vrijetijdseconomie, wonen, 
bedrijventerreinen, kantoren, land- en tuinbouw, detailhandel en energie. De visies dienen op 
gemeentelijk niveau te worden geïmplementeerd, eventueel in combinatie met nieuw gemeentelijk
beleid. 
Het op 2 juli 2019 door de raad vastgestelde Ruimtelijk Kwaliteitskader fungeert als 
samenbindend kader voor alle verschillende visies. 

 Duurzame landbouw: er lopen een aantal pilots met provincie en agrarische sector. Ook in 
regionaal verband (de op 2 juli 2019 vastgestelde regiovisie voor land- en tuinbouw inclusief het 
ruimtelijk kwaliteitskader) zoeken we naar mogelijkheden om de agrarische sector op 
toekomstbestendige locaties door te laten ontwikkelen. We gaan, samen met stakeholders en de 
provincie de mogelijkheden van natuur inclusieve landbouw de komende jaren verder verkennen.

 Er komen nieuwe beleidsopgaven aan. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan een nieuw 
Antennebeleid. Met de verwachte uitrol naar het 5G netwerk zal er het nodige veranderen. 
Hierover zullen we u, bij meer duidelijkheid vanuit het rijk, nader informeren.

 Aanhaken bij de provinciale cultuurhistorische waardenkaart. De afgelopen periode zijn 
verschillende gegevens ingevoerd in de provinciale website “erfgoedkaart”. Tevens zijn nieuwe 
foto’s gemaakt met diverse gemeentelijke monumenten. Zodra de provincie de functionaliteit 
beschikbaar stelt voor het toevoegen van foto’s en pdf’s, zullen deze ook op de provinciale 
website beschikbaar worden gesteld.

 Wij gaan de vraagstukken over gezondheid goed in beeld brengen zodat we de juiste keuzes 
kunnen maken in de daaraan ruimtelijk gerelateerde programma's.
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 De uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) levert de nodige uitdagingen op. 
Het heeft gevolgen voor o.a. het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Maaspark Well, 
bouwprojecten, agrarische sector. Wat de gevolgen zijn wordt in beeld gebracht. 

 De gemeente beschikt over een groot buitengebied. Vitaal platteland is een relatief nieuw 
onderwerp dat samenhangt met de identiteit van het landelijk gebied, denk bijvoorbeeld aan 
streekproducten, herkenbaarheid van bedrijven en omgeving maar ook een passende invulling 
van leegstaande agrarische bebouwing. Om hier grip op te krijgen wordt de komende periode 
ingezet op het in beeld brengen waar de behoeftes liggen in de gemeente.

Woningvoorraad en beleidsontwikkeling
 Op basis van de resultaten van het geactualiseerde woonbehoefteonderzoek (het trendscenario, 

dus rekening houdend met een vestigingsoverschot) werken we samen met stakeholders aan de 
uitvoering van het in het vierde kwartaal van 2020 vastgestelde gemeentelijk 
woningbouwprogramma. Hierin wordt per kern de kwantitatieve en kwalitatieve opgave voor de 
komende jaren bepaald met aandacht voor diverse doelgroepen, o.a. starters en ouderen. Ook de
thema's zorg en duurzaamheid zullen hierbij een belangrijke rol spelen. In het kader van de 
gemeentelijke duurzaamheidsambitie (project VerduurSAMEN 2030) wensen wij bij nieuwbouw en
renovatie maximaal in te zetten op duurzaamheid. Bij verkoop van gemeentelijke 
woningbouwkavels zullen wij hiervoor een concrete verplichtende voorwaarde opnemen. Voor de 
sociale huurwoningen zullen wij hierover nieuwe prestatieafspraken maken met Destion. Bij de 
realisering van het woningbouwprogramma wordt ook het bouwen volgens het CPO-principe 
(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) gestimuleerd en zo nodig aangejaagd. Ook willen we 
in beperkte mate ruimte bieden voor het ontwikkelen van projecten gericht op excellent wonen in 
de gebieden Maaspark Well en Bleijenbeek. 

 Samen met stakeholders werken we aan een beleid voor de huisvesting van internationale 
werknemers dat in het eerste kwartaal 2021 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. Dit 
beleid wordt vervolgens in de diverse bestemmingsplannen verankerd. 

 Samen met de regiogemeenten uitvoering geven aan de door de gemeenteraad in september 
2020 vastgestelde regiovisie Wonen.

 Herijken van de in december 2017 vastgestelde gemeentelijke woonvisie. In het kader van deze 
herijking zal de nieuwe regiovisie Wonen een belangrijke rol spelen. 

Doorontwikkeling nationaal park De Maasduinen
 We stellen, samen met de partners in het nationaal park, een nieuw beheer-, inrichtings- en 

ontwikkelplan op.

 Conform de opgave in de Investeringsagenda Noord-Limburg onderzoeken we de mogelijkheden 
om te komen tot een nationaal landschap en/of Unesco geopark. We willen daarbij o.a. ook 
aanhaken op de uitkomsten van het Programma Maasdal en het herstelproject Maasheggen.

Doorontwikkeling Maasdal
 We gaan het Maasdal doorontwikkelen naar een aantrekkelijk en vitaal landschap. Wij zien een 

aansluiting bij het Unesco biosfeergebied Maasheggen als kans. Daarbij gaan we voortbouwen op
de rijke cultuurhistorie van het gebied en gaan we vormgeven aan een gevarieerd, kleinschalig 
cultuurlandschap met bijzondere aandacht voor herstel van het Maasheggenlandschap. We  
willen natuurinclusieve landbouw stimuleren. Dit biedt kansen voor het landschap en nieuwe 
verdienmodellen voor agrariërs.
 

 Daar waar sprake is van grote ingrepen in het Maasdal zoals dijkverleggingen, dijkversterkingen 
en rivierverruimingsprojecten werken we samen met waterschap en Rijkswaterstaat aan een 
goede inpassing. Daarbij maken we, indien daarvan sprake is, optimaal gebruik van de voordelen 
van een integrale aanpak en streven we integrale gebiedsontwikkelingen na, zoals bij de 
gebiedsontwikkeling 'Groene rivier' in Well.

 Daar, waar voor de algemene veiligheid of anderszins noodzakelijke maatregelen leiden tot een 
onvermijdelijke aantasting van de omgevingskwaliteit van het Maasdal, is uitgangspunt dat die 
aantasting naar rato fysiek wordt gecompenseerd elders in het Maasdal. Om dit mogelijk te maken
is adequate regelgeving en een bijpassend instrumentarium nodig. De landschapsvisie Maasdal 
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Bergen geeft hiervoor de handvatten. Daarbij stellen we de specifieke gebiedskwaliteiten en 
kwetsbaarheden van het gebied centraal.

 Daar waar gebiedskwaliteiten en kwetsbaarheden dit vergen nemen we onze verantwoordelijkheid
en steken we in op maatwerk in toetsing aan de (waterveiligheids)norm en maatwerk in 
dijkontwerp. In verband met de grote impact op de omgeving voor nu en de komende generaties 
gaan we daar met grote mate van zorgvuldigheid mee om. 

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

Implementatie Omgevingswet
 De implementatie van de Omgevingswet in beleid, organisatie, werkprocessen, software en 

andere onderdelen zal de komende jaren worden opgetuigd.

 Hiervoor wordt het plan van aanpak voor het implementeren van de Omgevingswet herijkt en 
geactualiseerd. Met de actualisatie van het Plan van Aanpak zal in het bijzonder ook naar de 
financiën worden gekeken.

 Samenwerking met Gennep en Mook op het gebied van opleidingen. Hiervoor wordt eerst een 
enquête verspreid onder de direct betrokkenen om de behoeftes te inventariseren waarna een 
opleidingsplan wordt gemaakt.

 De begroting voor de Implementatie Omgevingswet uit de Kaderbrief 2018 wordt overeind 
gehouden. 

Wat mag het kosten:

Tabel 2.3. Baten en Lasten  Ruimtelijke ontwikkeling

Rekening Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.627 1.281 471 467 466 466

633 512 340 300 300 300

994 769 131 167 166 166

0 0 0 0 0 0

1.239 643 0 0 0 0

-1.239 -643 0 0 0 0

-245 126 131 167 166 166

Omschrijving

Totale lasten

Totale baten

Resultaat voor bestemming

Reserves

Toevoeging aan reserves

Beschikking over reserves

Mutaties reserves

Resultaat na bestemming

2.4 Thema Economie, Recreatie en Toerisme

Waar gaat het thema over:

 Een evenwichtige, veelzijdige economische structuur.
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 Benutten van de toeristisch- recreatieve aantrekkingskracht, passend bij de draagkracht van het 
gebied. 

 De relatie tussen ondernemers en gemeente en de dienstverlening naar bedrijven.
 Regionale samenwerking binnen dit thema.

De economie is voortdurend in beweging. Het economisch functioneren van een gebied hangt af van 
verschillende factoren. Werkgelegenheid, bedrijvigheid en woonklimaat gaan hierbij hand in hand. Niet
alleen is het bedrijfsleven hier aan zet, ook de randvoorwaarden die de overheid creëert spelen een 
belangrijke rol. Het Economisch Programma Bergen 2030 geeft de koers aan. 

Wat willen we bereiken:

Economie algemeen

 Goed ondernemersklimaat.
 Een gezonde economische structuur.
 Meer samenwerking en crossovers.
 Stimuleren duurzaam ondernemen.
 Vergroten arbeidsparticipatie.
 Een verbetering van de relatie met de ondernemers.

Recreatie en toerisme
 Een gemeente met aantrekkingskracht als vestigingsplaats en toeristische bestemming.
 Een sterke sector met ontwikkelingsruimte passend bij de draagkracht van de gemeente. Focus 

op versterken van meerdaags verblijf en verhoging bestedingen.
 Kwaliteitsverbetering in de verblijfsrecreatieve sector.
 Versterking van het dagrecreatief aanbod.
 Maaspark Well: doorontwikkeling van het toeristisch-recreatief product rondom het Leukermeer. 

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

Agrarische sector
 Een blijvend vitale agrarische sector. 
 Meer aandacht voor natuur inclusieve landbouw en kringlooplandbouw.
 Concentratie van de glastuinbouw in Tuindorp: mogelijkheid voor vestiging van (nieuwe) aan 

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

Industrieterrein de Flammert
 Een vitaal bedrijventerrein De Flammert. 
 Versterken contactgroep de Flammert.
 Verbeterde uitstraling van De Flammert. 

Detailhandel
 Een vitaal winkelhart Mosaïque.

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

buurgemeenten in Nederland en Duitsland. Het doel is om gezamenlijk een aantrekkelijke regio te 
creëren voor wonen, werken, ondernemen en recreëren.
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Wat gaan we er voor doen:

Economie algemeen
 Economische Programma Bergen 2030 in uitvoering brengen.
 Regionaal samenwerken in de regio Land van Cuijk en Noord Limburg voor het aantrekken en 

behouden van werknemers in het Talentenbureau.
 Verbeteren van de relatie met bedrijfsleven: 

ü Ondernemersgerichte aanpak, actief ondersteunen van initiatieven (faciliterende, 
dienstverlenende overheid);

ü Continueren bedrijfscontactfunctionaris als eerste aanspreekpunt voor ondernemers;
ü Relatiebeheer met contactgroep de Flammert, ondernemersverenigingen, branche-

organisaties, zoals MKB, LLTB, RECRON, KHN en overige ondernemers (weten wat er 
speelt);

ü Bedrijfsbezoeken van het college van B&W.

Recreatie en toerisme
 Opzetten van een structurele overlegstructuur met de toeristisch-recreatieve sector.
 Opstellen toeristisch-recreatief programma, samen met de sector.
 De gemeente zet zich in voor een gezonde verblijfsrecreatieve sector in samenwerking met 

ondernemers, Regio Noord-Limburg en de provincie Limburg.
 Concentratie toeristisch-recreatieve ontwikkeling in Maaspark Well. Focus op aansluiting 

Maaspark Well op routestructuren (rondje plas, voorhaven) en ontwikkeling gebied Seurenheide.

Agrarische sector
 Initiatieven met als doel verbreding van de landbouw worden ondersteund. 
 Initiatieven op het gebied van agrarisch natuurbeheer, kringlooplandbouw en natuur inclusieve 

landbouw juichen we toe en faciliteren we daar waar mogelijk.
 Om de agrarische sector vitaal te houden is profilering van deze sector een mogelijkheid. Een 

voorbeeld hiervan is het evenement het Agrifestijn. Wij ondersteunen dit soort initiatieven.

Industrieterrein de Flammert
 Versterken contactgroep De Flammert.
 Opstellen uitwerking Economisch Programma Bergen 2030 voor de Flammert. We gaan met 

ondernemers van De Flammert in gesprek over de revitaliseringsmogelijkheden van het 
industrieterrein.

 We gaan actieve acquisitie opzetten om ondernemers te werven om zich te vestigen op de 
Flammert. 

Detailhandel
 Doorontwikkeling Mosaïque door:

ü versterken samenwerking ondernemers door middel van ondernemersfonds en 
centrummanagement;

ü actieve acquisitie;
ü transformatie Oostzijde Mosaïque.

Regionale samenwerking 
 De gemeente Bergen neemt deel aan de regionale samenwerkingsverbanden Regio Noord 

Limburg, Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar en Dynamic Borders. 
 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. 
Deze projecten zijn deels al in uitvoering of worden de komende jaren opgepakt. 

 Dynamic Borders: de zes samenwerkende gemeenten in het project 'Dynamic Borders' zijn in 
2017 volop aan de slag gegaan met het uitwerken van de programmalijnen toerisme, 
arbeidsmarkt en agrobusiness. Met tal van partners wordt samengewerkt om het 
grensoverschrijdend perspectief van de regio te versterken.

 Regio Noord Limburg: ontwikkeling regionaal aanbod op gebied van dag- en verblijfsrecreatie 
door deelname Actieprogramma Vrijetijdseconomie Regio Noord Limburg. Door inzet van 
ambtelijke capaciteit en financiële middelen wordt samen met ondernemers, onderwijsinstellingen 
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en andere betrokken partijen actief gewerkt aan het in regionale samenhang versterken van de 
toeristisch-recreatieve sector.

 Promotie:
ü De gemeente Bergen ondersteunt het Toeristisch Platform Maasduinen door een 

jaarlijkse bijdrage.
ü De gemeente Bergen brengt in eigen beheer enkele informatiefolders uit. 

Wat mag het kosten:

Tabel 2.4. Baten en Lasten Economie, recreatie en toerisme

Rekening Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

585 689 604 600 600 600

693 718 797 797 797 797

-108 -29 -193 -197 -197 -197

20 20 20 20 20 20

35 96 5 5 5 5

-15 -76 15 15 15 15

-123 -105 -178 -182 -182 -182

Omschrijving

Totale lasten

Totale baten

Resultaat voor bestemming

Reserves

Toevoeging aan reserves

Beschikking over reserves

Mutaties reserves

Resultaat na bestemming
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Programma 3  Bestuur en Financiën

Overhead

Financiën

Veiligheid

Publieke dienstverlening

Algemeen bestuur
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programma  bestuur en financien

3.1 Thema Algemeen Bestuur

Waar gaat het thema over:

Dit thema gaat over de actoren die het bestuur van de gemeente vormen:

Gemeenteraad
 De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De raad neemt alle besluiten die

belangrijk zijn voor de gemeente.
 Om de vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Bergen personen die hen 

vertegenwoordigen in de gemeenteraad. De eerstvolgende raadsverkiezingen vinden plaats in 
2022.

 In het coalitieprogramma  'Energiek aan de slag voor een mooie toekomst' is vastgelegd wat de 
(meerderheid in) de raad in de huidige bestuursperiode (2018-2022) 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 én financiële randvoorwaarden. 
Voor deze controle maakt de raad gebruik van de diensten van een accountant en 
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, binnen de door de raad gestelde inhoudelijke en financiële kaders.
 Het college van B&W voert ook zelfstandig wetten en regelingen (van onder andere het Rijk en de 

provincie) uit.

Burgemeester
 De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het college van B&W. Daarnaast heeft zij 

eigen taken en bevoegdheden, onder andere op het gebied van de handhaving van de openbare 
orde en veiligheid.

Wethouders
 Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Zij hebben elk een eigen taakgebied 

(portefeuille), maar het college van burgemeester en wethouders neemt als geheel besluiten.

Raadsgriffier
 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.
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Wat willen we bereiken:

 We willen een financiële planning en controle waarmee het college van B&W en de gemeenteraad 
nog meer én tijdiger inzicht krijgen in de (financiële) risico’s van de bedrijfsvoering.

 Veranderende taken en een veranderende tijd vragen om een andere houding van de gemeente. 
Er zit veel kracht in de gemeenschappen in onze kernen. Samen met hen willen raad, college van 
B&W en medewerkers deze kracht mobiliseren. Belangrijk in dit proces is om met elkaar af te 
spreken wie waarvoor verantwoordelijk is en wat we van elkaar kunnen verwachten. Het in 
ontwikkeling zijnde dienstverleningsconcept en de handreiking burgerparticipatie geven hiervoor 
richtlijnen.  

 De gemeente Bergen is geen eiland. Samen met andere overheden willen we gezamenlijke 
problemen aanpakken en kansen benutten, binnen de door onze eigen gemeenteraad gestelde 
beleids- en financiële kaders.

 We vinden het belangrijk dat raads- en commissieleden de voor hun werk noodzakelijke specifieke 
kennis, kunde en vaardigheden verwerven en bijhouden.

Wat gaan we er voor doen:

 De gemeenteraad stelt de beleids- en financiële kaders vast waarbinnen de gemeente haar werk 
doet. Het actief betrekken van de gemeenteraad bij het opstellen van de kadernota, waarmee in 
2019 is geëxperimenteerd, wordt in 2021 weer opgepakt. In 2020 was dit minder goed mogelijk 
vanwege de coronacrisis.

 We werken voortdurend aan het verbeteren van de (inhoudelijke en financiële) planning en control.
 Hoewel het voor de opleiding en scholing van raads- (en commissie-) leden beschikbare budget 

mede door de coronacrisis (nog) niet volledig wordt benut, blijft dit op hetzelfde niveau. De griffie 
organiseert trainingen en stimuleert deelname aan cursussen. 

 Het raadsinformatiesysteem NotuBiz moet, net als andere websites met overheidsinformatie, 
voldoen aan toegankelijkheidseisen, zoals ondertiteling van de via dit medium uitgezonden raads- 
en commissievergaderingen. Dit vraagt om extra investeringen.

Wat mag het kosten:

Tabel 3.1.  Baten en Lasten Algemeen bestuur      
   

      Rekening
Begrotin

g
       

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Totale lasten 1.273 1.356 1.205 1.203 1.199 1.199

Totale baten 17 28 9 9 9 9

Resultaat voor bestemming 1.256 1.328 1.196 1.194 1.190 1.190

Reserves            

Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 0 0

Beschikking over reserves 125 248 0 0 0 0

Mutaties reserves -125 -248 0 0 0 0

Resultaat na bestemming 1.131 1.080 1.196 1.194 1.190 1.190

3.2 Thema Publieke Dienstverlening
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Waar gaat het thema over:

Dienstverlening
Gemeente Bergen wil een goede, betrouwbare en betrokken dienstverlener zijn. In onze 
dienstverlening staat gastvrijheid en lokaal maatwerk centraal.

Communicatie
 Gemeente Bergen communiceert op allerlei manieren met inwoners, ondernemers en toeristen. 

Via zo veel mogelijk kanalen proberen we iedereen te bereiken; onder andere eigen 
communicatiekanalen, media, bijeenkomsten en dorpsbladen/-websites.

 Welk communicatiekanaal we waarvoor gebruiken, is afhankelijk van de doelgroep(en) die we 
willen bereiken. 

 Waar nodig en mogelijk, betrekken we inwoners en ondernemers actief bij onderwerpen.
 Verder communiceert de gemeente ook om zich te profileren en om te bouwen aan het eigen 

imago.

Wat willen we bereiken:

Dienstverlening
 Een doorontwikkeling van het huidige dienstverleningsconcept.
 Een doorontwikkeling van de burgerparticipatie.

Communicatie
 Inwoners, ondernemers en organisaties ervaren de gemeente Bergen als een open en 

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

 Met een heldere positionering is duidelijk waar de gemeente Bergen voor staat. Inwoners en 
ondernemers zien de gemeente als een aantrekkelijke plaats om te wonen/ondernemen.

 Gemeente Bergen is een communicatieve organisatie, waarin communicatie van iedereen is en 
alle medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor verbindende communicatie. Communicatie 
maakt integraal onderdeel uit van het beleidsproces en de projectaanpak.

Wat gaan we er voor doen:

Dienstverlening
 Een doorontwikkeling van het dienstverleningsconcept en burgerparticipatie.

Communicatie

 We zetten reguliere communicatiemiddelen in (o.a. website, sociale media, video’s, nieuwsbladen,
folders en bijeenkomsten) om te informeren en te verbinden in het algemeen en over ons beleid 
en projecten. Waar mogelijk betrekken we de bevolking bij voorbereiding en evaluatie hiervan. We
presenteren de gemeente op een herkenbare en consistente manier. Waar nodig, voeren we 
vernieuwingen door in deze middelen. Met de pers onderhouden we actief contact.

 We vergroten de communicatiekracht van de organisatie door bewustzijn en vaardigheden van 
medewerkers op dit gebied te vergroten en hen te ondersteunen bij communicatieactiviteiten.
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Wat mag het kosten:

Tabel 3.2.  Baten en Lasten Publieke dienstverlening      
   

      Rekening
Begrotin

g
       

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Totale lasten 427 477 477 474 474 474

Totale baten 169 241 241 241 241 241

Resultaat voor bestemming 258 236 236 233 233 233

Reserves            

Toevoeging aan reserves 0 0 0 0 0 0

Beschikking over reserves 0 16 0 0 0 0

Mutaties reserves 0 -16 0 0 0 0

Resultaat na bestemming 258 220 236 233 233 233

3.3 Thema Veiligheid
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Waar gaat het thema over:

Dit thema gaat over de veiligheid van onze inwoners en bezoekers. 

Om de veiligheid te kunnen waarborgen is samenwerking nodig met onder meer de politie, het 
openbaar ministerie, omliggende gemeenten, woningbouwcorporaties, het welzijnswerk, scholen, 
verenigingen, dorpsraden, inwoners en het bedrijfsleven.

Wat willen we bereiken:

 Een gemeente waar inwoners en bezoekers veilig kunnen wonen, werken en recreëren. 
 Burgers moeten zich veilig voelen in deze gemeente. 
 Overlast, criminaliteit en onveilige situaties worden aangepakt.
 Een integrale aanpak, waarbij het gemeentebestuur afspraken maakt en de regie voert zonder dat

de gemeente bevoegdheden of taken van andere partijen overneemt. 
 Dat de inwoner meedenkt en participeert.
 Extra aandacht voor het raakvlak zorg en veiligheid.

Wat gaan we er voor doen:

 Er is een Integraal Veiligheidsplan opgesteld waarin de prioriteiten voor de komende vier jaar 
staan omschreven met de bijbehorende ambitie en de te nemen extra maatregelen om de 
ambities te bereiken. 

 Er wordt uitvoering gegeven aan het Integraal Veiligheidsplan.
 Er vindt structureel overleg plaats met de politie ten aanzien van de veiligheidsvraagstukken en 

politiecijfers. Waar nodig worden hierop acties uitgezet.
 Er vindt beleidsoverleg en casusoverleg plaats op het snijvlak van zorg en veiligheid.
 Jaarlijks wordt er door het gemeentebestuur een handhavingsprogramma vastgesteld waarin 

beschreven is welke toezicht- en handhavingsaccenten er gezet worden en welke doelen 
nagestreefd worden. Daarnaast wordt er verslag gedaan van de uitvoering van dit 
handhavingsprogramma. Ook voor 2021 wordt een handhavingsprogramma opgesteld. De 
verwachting is dat de beschikbare personele capaciteit en hetzelfde structurele budget als in 2020
voldoende zal zijn om op een adequaat niveau uitvoering te kunnen geven aan de gemeentelijke 
taken op het gebied van toezicht en handhaving.

Wat mag het kosten:

Tabel 3.3. Baten en Lasten Veiligheid

Rekening Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.148 1.481 1.286 1.286 1.286 1.286

99 98 98 98 98 106

1.049 1.383 1.188 1.188 1.188 1.180

0 0 0 0 0 0

33 58 0 0 0 0

-33 -58 0 0 0 0

1.016 1.325 1.188 1.188 1.188 1.180

Omschrijving

Totale lasten

Totale baten

Resultaat voor bestemming

Reserves

Toevoeging aan reserves

Beschikking over reserves

Mutaties reserves

Resultaat na bestemming

3.4 Thema Financiën
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Waar gaat het thema over:

 Dit thema moet in samenhang gezien worden met het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en 
onvoorzien. 

 Met dit thema streeft het bestuur van de gemeente Bergen naar een gezonde financiële positie en
een structureel sluitend meerjarenperspectief, waarbij de lasten voor de inwoners en bedrijven in 
verhouding zijn met het geboden voorzieningenniveau.

Wat willen we bereiken:

Een financieel stabiele en gezonde gemeente met een degelijk financieel beleid.
Dit beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 De begroting is meerjarig sluitend en in evenwicht.
 Structurele lasten dekken we met structurele baten.
 Bezuinigingen van rijkswege worden zoveel mogelijk doorgezet op het beleidsterreinen waarop 

het rijk bezuinigt.
 Meevallers vallen vrij naar de algemene reserve, tegenvallers compenseren we binnen het 

programma.
 Nieuw beleid financieren we door oud beleid hiervoor in te ruilen.

Wat gaan we er voor doen:

Belastingen en heffingen
De belastingverordeningen inclusief de tariefstellingen worden in de raadsvergadering van december 
2020 vastgesteld.

ü Ten aanzien van de afvalstoffenheffing wordt een kostendekkende tariefstelling 
aangehouden. 

ü Bij de vaststelling van het GRP 2020-2025 is besloten om de rioolheffing jaarlijks te 
verhogen met het inflatiepercentage. Voor 2021 is dit 2,2%.

ü De OZB opbrengst wordt in 2021 met het inflatiecijfer van 2,2% verhoogd conform  
kadernota 2021. 

ü Er is rekening gehouden met een tarief van € 1,20 per overnachting voor de 
verblijfsbelasting en waterverblijfsbelasting (voorheen toeristenbelasting).

ü De woonforensenbelasting wordt voor 2020 conform de OZB met het inflatiepercentage 
van 2,2% verhoogd.

ü Voor de leges geldt het uitgangspunt van kostendekkendheid. Winst maken op 
samenhangende groepen van leges is niet toegestaan.

Inflatie
Het inflatiepercentage voor de uitgaven ramen we op 2,2%. Het inflatiepercentage is gebaseerd op 
cijfers uit het Centraal Economisch plan. Er is een stelpost van € 18.000 opgenomen voor de inflatie 
van prijsgevoelige uitgaven.

Overig
Er is geen rekening gehouden met een nadelig herverdeeleffect voor de herverdeling van het 
gemeentefonds. De invoeringsdatum is nog onduidelijk en er wordt op allerlei fronten oppositie 
gevoerd tegen deze herverdeling. Op het moment dat er meer duidelijkheid is of deze herverdeling 
wordt doorgevoerd en wat de effecten daarvan zijn, zullen wij dit opnemen in de begroting.
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Wat mag het kosten:

Tabel 3.4. Baten en Lasten Financiën

Rekening Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

872 754 515 430 592 552

26.404 28.212 28.246 28.264 28.268 28.295

-25.532 -27.458 -27.731 -27.834 -27.676 -27.743

0 0 0 0 0 0

845 48 45 44 31 31

-845 -48 -45 -44 -31 -31

-26.377 -27.506 -27.776 -27.878 -27.707 -27.774

Omschrijving

Totale lasten

Totale baten

Resultaat voor bestemming

Reserves

Toevoeging aan reserves

Beschikking over reserves

Mutaties reserves

Resultaat na bestemming
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3.5 Thema Overhead

Waar gaat het thema over:

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is gewijzigd. Een betere 
vergelijkbaarheid van kosten en beleidsresultaten en daarnaast een versterkt inzicht in de financiële 
positie van de gemeente, nu en op termijn, staan hierin centraal. Eén van de onderdelen betreft een 
beter inzicht in de overhead.

Om de raad op een eenvoudige wijze meer inzicht en zeggenschap te geven in de totale kosten van 
de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is 
voorgeschreven dat de overhead niet langer verdeeld wordt via de kostenplaatsen, maar in een apart 
overzicht aan de raad wordt gepresenteerd (zie hieronder). In de programma's worden de kosten 
opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

Overhead
Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het 
primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is door de commissie BBV de
volgende definitie van overhead geïntroduceerd: "Overhead betreft alle kosten die samenhangen met 
de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces."
De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead. Overhead bestaat in 
elk geval uit lasten van leidinggevenden, financiën, P&O, inkoop, interne en externe communicatie, 
juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, ICT, facilitaire zaken en huisvesting, DIM 
en managementondersteuning. De lasten van deze posten werden voorheen verdeeld over de 
producten (= nu taakvelden). Dat is niet meer toegestaan met uitzondering van de GREX 
(=bouwgrondexploitatie) en projecten. Aan de GREX mogen nog wel de uren/overhead worden 
toegerekend zoals voorheen gebeurde. 

Op basis van de ingeschatte urenbesteding 2017 worden de directe uren bepaald voor de andere 
posten in onze begroting. Aan de taakvelden mogen alleen de directe salarislasten van de betrokken 
medewerkers worden toegerekend. Die lasten worden dus verdeeld over die taken, net als in vorige 
jaren. Was dat voorheen inclusief overhead, nu betreft het alleen de directe salarislasten. 

Vaststellen rekenmethode
In 2021 gaan wij een nieuwe rekenmethode ontwikkelen die beter aansluit bij de nieuwe methodiek 
van overhead. Deze rekenmethode wordt vanaf begroting 2022 ingevoerd.

Wat mag het kosten:
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Tabel 3.5. Baten en Lasten Overhead

Rekening Begroting

2019 2020 2021 2022 2023 2024

5.950 5.781 6.840 6.999 6.859 6.859

0 0 0 0 0 0

5.950 5.781 6.840 6.999 6.859 6.859

0 0 0 0 0 0

0 89 0 0 0 0

0 -89 0 0 0 0

5.950 5.692 6.840 6.999 6.859 6.859

Omschrijving

Totale lasten

Resultaat na bestemming

Totale baten

Resultaat voor bestemming

Reserves

Toevoeging aan reserves

Beschikking over reserves

Mutaties reserves

De
el 3 De Paragrafen

De paragrafen bij de begroting geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten.

De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale 
heffingen. Om die reden behoren deze tot de programmabegroting. De artikelen 9 tot en met 16 van 
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijven deze verplichte paragrafen voor. 

In de navolgende paragrafen bespreken wij onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de 
financiële positie. 

Achtereenvolgend 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 

Inleiding

De lokale heffingen zijn te verdelen in belastingen en retributies. Het verschil komt erop neer dat 
belastingen worden geheven zonder dat daar een aanwijsbare tegenprestatie van de overheid 
tegenover staat. De gemeente maakt hiervoor geen directe kosten. Bij retributies is dit wel het geval. 

BsGW verzorgt zowel de aanslagen voor waterschapsheffingen (zuiveringsheffing, 
ingezetenenomslag, waterschap heffing gebouwd) als de gemeentelijke belastingaanslagen. 
Toeristenbelasting en forensenbelasting worden door BsGW afzonderlijk in rekening gebracht. De 
heffing en inning van leges voeren wij zelf uit. 

De retributies die in onze gemeente worden geheven zijn de afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de 
leges. De opbrengsten van deze heffingen dienen ter dekking van de gemaakte kosten. Het algemeen
uitgangspunt is dat de tarieven kostendekkend moeten zijn. 

De belastingen die in onze gemeente worden geheven, zijn de onroerende zaakbelasting, de 
toeristenbelasting, de forensenbelasting en de baatbelasting. De opbrengsten ervan komen ten gunste
van de algemene dekkingsmiddelen. Een verhoging van eerdergenoemde belastingen geeft 
structurele baten voor de begroting. 

De lokale belastingdruk is opgebouwd uit drie componenten: de onroerende zaakbelasting (OZB), de 
afvalstoffenheffing en de rioolheffing. 
De onroerende zaakbelasting bestaat uit twee componenten: woningen (eigenaarsdeel) en niet 
woningen (eigenaarsdeel + gebruikersdeel). 
De afvalstoffenheffing kent in Bergen zowel een vast als variabel deel. 
De heffing voor afval en riool mogen we alleen inzetten voor kosten op dat gebied; een verhoging 
geeft daarmee geen extra inkomsten voor de begroting. Wel zorgt een verhoging van de riool- en 
afvalstoffenheffing voor een hogere belastingdruk.
Een verhoging van de OZB geeft structurele baten voor de begroting. De hoogte van de 
belastingtarieven c.q. opbrengsten wordt bepaald door de omvang van de benodigde financiële 
middelen om invulling te geven aan het voor de burgers beoogde voorzieningenniveau, binnen een 
sluitende begroting. 
Voor de huidige bestuursperiode is, in het coalitieprogramma 2018-2022 ‘energiek aan de slag voor 
een mooie toekomst’, aangegeven dat we streven naar een gemeente met een zeer lage lastendruk. 
Belastingverhogingen, bovenop het inflatiepercentage worden in beginsel afgewezen.

Overeenkomstig de kaderbrief zijn wij voor het belastingjaar 2021 uitgegaan van een verhoging van 
de begrote opbrengsten van 2,2,%. Deze opbrengst is meerjarig in de begroting verwerkt.

De gemeentelijke belastingen zijn na de algemene uitkering de grootste inkomstenbron van de 
gemeente. Overigens zijn de opbrengsten in relatie tot de totale omvang van de begroting relatief 
beperkt. Dit blijkt uit het volgende overzicht. De genoemde belastingen zorgen voor ongeveer 15% 
van de gemeentelijke inkomsten.

Tabel PA.1 Belangrijkste gemeentelijke belastingen en heffingen

De hieronder genoemde belastingen zorgen voor ongeveer 15% van de gemeentelijke inkomsten.
Er zal aandacht geschonken worden aan het beleid met betrekking tot de gemeentelijke belastingen, 
de regionale belastingtarieven, de lastenverlichting, de lastendruk, de totaal geraamde inkomsten en 
het kwijtscheldingsbeleid.

Jaar

 

Totalen begroting

 

Dekking door   

OZB Rioolrecht Afvalstoffenheffing

2020 32.548.000 2.257.000 1.373.000 1.167.000

2021 34.227.000 2.300.000 1.373.000 1.167.000

2022 33.658.000 2.343.000 1.373.000 1.167.000

2023 33.617.000 2.343.000 1.373.000 1.167.000

2024 33.576.000 2.343.000 1.373.000 1.167.000
Belangrijkste gemeentelijke belastingen en heffingen
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Ontwikkelingen
De OZB wordt met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de 
onroerende zaak. Dit volgt uit de wijziging van artikel 220F van de Gemeentewet.

De opbrengst OZB wordt gerelateerd aan de gerealiseerde opbrengst van het voorgaande jaar, 
eventueel verhoogd met de inflatie. Wanneer de (voorlopige) WOZ-waarden bekend zijn voor de 
categorieën woningen en niet woningen (deze laatste ook nog gesplitst in eigendom en gebruik) 
worden op basis daarvan de tarieven berekend. De geraamde opbrengst wordt gedeeld door de WOZ-
waarden en daaruit ontstaat het tarief. Daling of stijging van de huizenprijzen in Bergen hebben 
hiermee geen invloed op de hoogte van de begrote opbrengst OZB.

Openbaarheid WOZ-waarden
Sinds 2016 is de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) operationeel. DE LV WOZ fungeert als 
portaal ten behoeve van de openbaarheid van WOZ waarden van woningen. De WOZ-waarden van 
woningen zijn openbaar via een landelijke WOZ-viewer. DE LV WOZ wordt ook gebruikt door 
afnemers, bijvoorbeeld voor de aanlevering van de belastingcapaciteit aan het CBS. Over mogelijke 
verdere openbaarheid van WOZ-waarden van (niet) woningen zijn nog geen concrete plannen 
bekend.

Uitholling gemeentelijke belastingcapaciteit
Een aantal (landelijke) gerechtelijke uitspraken betekent een steeds ruimere uitleg van vrijstellingen. 
Dit leidt tot uitholling van de gemeentelijke belastingcapaciteit en daarmee tot een steeds grotere last 
bij een beperkt aantal belastingplichtigen. Daarom beraadt de VNG zich op actie richting de wetgever. 
Dit betekent een onduidelijkheid en groter risico met betrekking tot de belastingcapaciteit.

Waarderen op gebruiksoppervlakte
Vanaf 1 januari 2022 (uitvoeringsjaar 2021) is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen
op basis van gebruiksoppervlakte, op onderdeelniveau. Daarnaast is voor de basisregistratie adressen
en gebouwen (BAG) de totale gebruiksoppervlakte verplicht. In 2019 is gestart met een gezamenlijk 
project (gemeenten en BsGW) met als doel, naast het bepalen van de gebruiksoppervlakte, het 
proces in te richten om de gebruiksoppervlakte zo efficiënt mogelijk te onderhouden en de 
datakwaliteit te verbeteren. Dit project loopt ook nog in 2020 door.

Verruiming lokaal belastinggebied
Het kabinet heeft aan de Tweede kamer bouwstenen gegeven voor een hervorming van het lokaal 
belastinggebied. De bouwstenen passen bij het streven van de VNG naar meer flexibiliteit voor 
gemeenten. Gepleit wordt voor een verschuiving van € 4 miljard aan rijksbelastingen naar 
gemeentebelastingen. Er zijn landelijk nog geen concrete beslissingen genomen. 

Regionale belastingtarieven

Het maken van intergemeentelijke vergelijkingen van belastingtarieven is vaak lastig. Het ligt voor de 
hand om heel eenzijdig de tarieven van de verschillende gemeenten te benaderen.
Iedere gemeente heeft echter zijn eigen redenen om tarieven op een bepaalde wijze op te bouwen. 
Vergelijking is daarom lastig. Ondanks dit gegeven is bij de verschillende belastingsoorten een 
overzicht opgenomen met de regionale tarieven van het jaar 2019 en 2020. Wij hebben ons hierbij 
beperkt tot de onroerende zaakbelastingen, de rioolrechten, de afvalstoffenheffing en de 
toeristenbelasting.

Onroerende zaakbelastingen

Wij stellen voor om in 2021 de OZB opbrengst te verhogen met het inflatiecijfer van 2,2%, wat een 
hogere opbrengst van € 43.000 genereert. De gevolgen voor de hoogte van de tarieven, in combinatie
met de waardestijging van de huizen en bedrijven, zal in de decembervergadering van 2020 worden 
vastgesteld.

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de OZB tarieven voor woningen en niet-woningen van 
andere regiogemeenten voor zowel 2019 als 2020. 
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OZB tarieven regiogemeenten 2019 en 2020

Als gekeken wordt naar de OZB tarieven voor woningen, dan laat dat voor 2020 het onderstaande 
beeld zien voor de regiogemeenten. Gemeente Bergen kent, als de vergelijking gemaakt wordt met 
deze zeven andere gemeenten, relatief gezien een 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. 

Voor 2019 en 2020 is de belastingdruk voor de huurder en eigenaar in dezelfde zeven gemeenten 
weergegeven in de volgende tabel en grafiek. Uit de gegevens blijkt dat in vrijwel alle gemeenten, ook 
in Bergen, de belastingdruk, zowel voor de huurders als voor de eigenaren, in 2020 ten opzichte van 
2019 gestegen is. 

Gemeente 2019 2020

Huurder Eigenaar Huurder Eigenaar

Bergen 180 679 236 741

Gennep 252 698 279 741

Beesel 131 541 131 572

Peel en Maas 267 726 197 741

Horst aan de Maas 172 744 211 817

Mook en Middelaar 221 826 224 820
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Gemeente 2019 2020

Woningen Niet woningen Woningen Niet woningen

Bergen 0,1229 0,4001 0,1145 0,4033

Gennep 0,1150 0,3225 0,1122 0,3225

Beesel 0,1325 0,4151 0,1751 0,6101

Peel en Maas 0,1015 0,3591 0,0978 0,3703

Horst aan de Maas 0,1520 0,4325 0,1483 0,4442

Mook en Middelaar 0,1264 0,3860 0,1409 0,4456

Venlo 0,1971 0,6360 0,1852 0,6465

Venray 0,1494 0,5698 0,1427 0,5475

Limburg 0,1603 0,5345 0,1533 0,5546



Venlo 367 755 407 802

Venray 264 693 293 727

Limburg 311 751 333 786
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Verblijfsbelasting en waterverblijfsbelasting

Wij stellen voor om de opbrengsten van deze belasting voor 2021 te verhogen met € 0,05 per 
overnachting (voorheen de toeristenbelasting). De totale opbrengst toeristenbelasting voor 2020 was 
geraamd op € 483.400. De verhoging levert € 20.000 aan meeropbrengsten op. De hoogte van het 
tarief voor toeristenbelasting wordt in de decembervergadering van 2020 vastgesteld.

Als gekeken wordt naar de opbrengsten van de toeristenbelasting in de verschillende regiogemeenten
in de jaren 2014-2020, dan laat dat het volgende beeld zien. Gemeente Bergen, kent een relatief laag 
tarief voor de toeristenbelasting. In de decembervergadering van 2019 is het tarief toeristenbelasting 
verhoogd met € 0,15 tot € 1,20, zoals ook opgenomen in onderstaande tabel.

De hoogte van het tarief van 2021 wordt in de decembervergadering 2020 vastgesteld.

Gemeente 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bergen 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,20

Gennep 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,50 1,50

Beesel 1,25 1,27 1,28 1,20 1,20 1,20 1,32

Peel en Maas 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Horst aan de Maas 1,83 1,87 1,91 1,29 1,31 1,43 1,55

Mook en Middelaar 1,00 1,00 1,00 1,01 1,03 1,05 1,05

Venlo 1,00 1,00 1,00 1,94 1,98 2,03 2,06

Venray 1,15 1,15 1,15 1,20 1,20 1,25 1,25

Voor 2020 kan voor de tarieven toeristenbelasting voor de regiogemeenten het volgende beeld 
geschetst worden. 
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Forensenbelasting

De heffingsgrondslag voor de forensenbelasting is de WOZ-waarde. Bij de bepaling van het tarief is in 
overeenstemming met de geldende systematiek rekening gehouden met wat hiervoor bij de 
onroerende zaakbelasting is vermeld. De tarieven bedragen bij een waarde in het economisch verkeer
van:
€ 60.000 of minder €    275
€ 60.001 tot en met € 120.000 €    562
€ 120.001 tot en met € 180.000 € 1.308
€ 180.001 tot en met € 299.000 € 2.425
€ 299.001 of meer € 2.655

Conform de OZB wordt de forensenbelasting verhoogd met het inflatiecijfer van 2,2%.
De hoogte van het tarief wordt in de decembervergadering 2020 vastgesteld.

Leges, rechten en heffingen

Het heffen van leges vindt plaats, omdat er een vergoeding gevraagd wordt voor de geleverde 
diensten.

Milieuheffingen

Kenmerkend voor deze heffingen is, dat de opbrengst daarvan niet vrij te besteden is. Deze heffingen 
mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. De opbrengsten volgens de begroting mogen dus niet 
hoger zijn dan de kosten.

In 2020 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. Daarnaast is met ingang van 2020 de egalisatiereserve voor de demping 
van de tarieven vervallen. De afgelopen jaren is de gemiddelde afvalstoffenheffing gestegen van € 
166 in 2018, naar €180 in 2019, naar €236 in 2020. Voor 2021 wordt ook een stijging van de kosten 
en de daarmee samenhangende afvalstoffenheffing verwacht.  

In de decembervergadering in 2019 is besloten de poorttarieven, die sinds 2010 ongewijzigd waren, te
verhogen als gevolg van de stijgende kosten van het milieupark. Op deze manier wordt er recht 
gedaan aan het principe ‘de vervuiler betaalt’. 
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De tarieven worden in de decembervergadering 2020 vastgesteld. Bij de vaststelling van de 
belastingverordeningen wordt ook altijd de kostendekking vastgesteld. Uitgangspunt is maximale 
kostendekking op begrotingsbasis.

In onderstaande tabel en grafiek wordt inzicht gegeven in de hoogte van de afvalstoffenheffing en het 
rioolrecht in zowel 2019 als 2020 voor de verschillende regiogemeenten. 

Afvalstoffenheffing en rioolrecht regiogemeenten 2019 en 2020

Gemeente

 

ASH 2019

 

Rioolrecht 2019 ASH 2020

 

Rioolrecht 2020

Gebruiker Eigenaar Gebruiker Eigenaar

Bergen 180  231 236  236

Gennep 188 64 178 215 64 178

Beesel 131  162 131  78

Peel en Maas 197 70 210 197  289

Horst aan de Maas 172  192 211  217

Mook en Middelaar 221  237 224  162

Venlo 211  156 252  155

Venray 145 118 101 172 121 103

Limburg 227  212 251  213
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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. Deze verordening is door de raad op 19 december 
2006 vastgesteld. Burgers met een inkomen op bijstandsniveau en zonder vermogen komen in 
beginsel in aanmerking voor kwijtschelding.
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Samenvatting
Samenvattend kan worden gesteld dat onderstaande opbrengsten uit heffingen en belastingen 
verwerkt zijn in de meerjarenbegroting 2021-2024. 

Begroting 2021 2022 2023 2024

OZB 2.300.000 2.343.000 2.343.000 2.343.000

Afvalstoffenheffing 1.167.000 1.167.000 1.167.000 1.167.000

Rioolheffing 1.373.000 1.373.000 1.373.000 1.373.000

Toeristenbelasting 483.000 483.000 483.000 483.000

Forensenbelasting 35.000 35.000 35.000 35.000

Reclamebelasting 7.000 7.000 7.000 7.000

Totaal 5.365.000 5.408.000 5.408.000 5.408.000
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Paragraaf B Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Iedere gemeente heeft te maken met risico’s bij de uitvoering van haar taken. Deze 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 prominente plek binnen de Planning, Reporting & Control cyclus van de 
gemeente Bergen. Het is een continu proces. In plaats van een periodieke inventarisatie is het 
risicomanagement bij de gemeente Bergen een manier van denken. Het dient als hulpmiddel bij het 
nemen van besluiten door zowel gemeenteraad als college.

De Corona-crisis leidt tot meerkosten en inkomstenderving. Deze kunnen vooralsnog onvoldoende 
goed worden ingeschat. Enerzijds is onvoorspelbaar hoe de pandemie zich ontwikkelt en hoe het 
(inter)nationale pakket aan maatregelen het verloop van de pandemie te beïnvloeden zal zijn. 
Anderzijds is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre de gemeente financieel zal worden 
gecompenseerd door het Rijk. Het financiële risico dat de gemeente loopt a.g.v. de Corona-crisis is 
dan ook niet gekwantificeerd. De pandemie kan worden beschouwd als een natuurramp en is 

daarmee onderdeel van het structurele risico op financiële schade als gevolg van een (natuur)ramp.

Weerstandsvermogen

Het gemeentelijke weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin we in staat zijn om financiële 
tegenvallers op te vangen. Om dit te kunnen, moeten we beschikken over een zekere mate van vrije 
ruimte binnen de begroting en/of vermogenspositie. Deze vrije ruimte heet ook wel de 
weerstandscapaciteit.

Weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (de middelen waarover de 
gemeente beschikt/ kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen 
voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Voor het kunnen beoordelen van het 
weerstandsvermogen is het noodzakelijk de aanwezige weerstandscapaciteit te analyseren in 
samenhang met de omvang en achtergronden van de risico’s. 

Er zijn geen uniforme antwoorden te geven op de vraag hoe groot het weerstandsvermogen van een 
gemeente zou moeten zijn. Dit is sterk afhankelijk van de eigenheid van de gemeente en het 
risicoprofiel dat zij heeft. 

Hoe ziet de sociale structuur eruit, zijn er nog groeipotenties, hoe is de bedrijfsvoering: voorzichtig of 
worden risico’s geaccepteerd? 

Ons gemeentelijk beleid is verwoord in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Deze 
nota is vastgesteld in de raadsvergadering van 4 september 2012. Hierbij is tevens vastgesteld dat de 
gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen 2,0 moet zijn. 

Daarbij is ook aangegeven dat er een verplichte risicoparagraaf opgenomen wordt in college- en 
raadsvoorstellen en dat het risicoprofiel van de gemeente twee keer per jaar (bij de begroting en bij de
jaarrekening) als onderdeel van de paragraaf weerstandsvermogen wordt gerapporteerd. 

De paragraaf is als volgt opgebouwd:
 Stand van zaken.
 Aanwezige risico’s.
 Beschikbare weerstandscapaciteit.
 Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit.
 Financiële kengetallen.

Stand van zaken

Wij hebben gekozen voor een cyclische aanpak bij het risicomanagement. Op basis van de 
uitgevoerde risicoanalyse is 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, Control & Reporting cyclus. Voor de raad betekent dit dat bij de begroting en 
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jaarrekening gerapporteerd wordt hoe de risico’s zich ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot de 
ontwikkeling van de weerstandscapaciteit.

Aanwezige risico's

De top 10 risico's voor de gemeente Bergen worden hieronder beschreven met een inschatting van 
het financiële risico.

Nr Risico Toelichting Bedrag

1. Jeugdzorg Vanaf 2015 zijn we financieel verantwoordelijk voor vrijwel alle taken die met 
Jeugdzorg te maken hebben. Een van de grootste risico’s is het feit dat wij niet de 
enige verwijzers zijn. We hebben geen invloed op bepaalde vormen van 
specialistische hulp die heel erg duur zijn maar die we als gevolg van een 
rechterlijke machtiging wel moeten 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 
jeugdigen duurdere verblijfsvormen ingezet. Omdat de problematiek bij deze 
jeugdigen veelal vrij complex is, worden naast verblijf zeer specialistische 
behandeltrajecten ingezet. Ook in 2021 zullen we nog jeugdigen in deze dure 
trajecten hebben of plaatsen. Voor 2021 hebben we de kosten voor jeugdzorg zo 
reëel mogelijk geraamd. Het aantal jeugdigen in dure trajecten blijft echter lastig te 
voorspellen. 

€ 450.000

2. Herverdeling 
gemeentefonds

De Rijksoverheid buigt zich op dit moment over de herverdeling van het 
gemeentefonds, die afgelopen februari met een jaar uitgesteld is tot 2022. De 
reden voor het uitstellen van de herverdeling van het gemeentefonds is dat met 
name het nieuwe verdeelmodel dat ontwikkeld is voor de klassieke taken en 
inkomsten (alles behalve het sociaal domein) onvoldoende werd bevonden. De 
herverdeling zou leiden tot een herverdeling waarbij rijksgelden van kleine naar 
grote gemeenten, van oost naar west en van het platteland naar de steden zou 
gaan. In het najaar van 2020 komt er naar alle waarschijnlijkheid meer duidelijkheid
over de herverdeling van het gemeentefonds per 2022. 

€ 350.000

3. Energielandgoed 
Welsmeer

Fase 0 en 1.  Het plan van aanpak heeft als doel te komen tot een gedragen 
gebiedsontwikkeling voor het realiseren van duurzame energie, waarbij het 
realiseren van en voor de gemeenschap en participatie in het proces en deelname 
bij realisatie centraal staat.

€ 317.000

4. Effect Corona BUIG 
(Bijstand/BBZ)

De impact van de coronacrisis op de uitkeringslasten is op dit moment moeilijk in te
schatten. In het begin van de coronacrisis (maart/april) is een lichte stijging te zien 
in het aantal bijstandsgerechtigden. De verwachting is dat werkzoekenden eerst 
een beroep zullen doen op de WW. Mogelijk zal eind 2020 en begin 2021 een 
doorval naar de bijstand zichtbaar worden in de aantallen. Ook de impact van de 
coronacrisis op de BBZ regeling is op dit moment moeilijk in te schatten. Als de 
problematiek op de arbeidsmarkt langer aanhoudt, is het voor bedrijven steeds 
moeilijker zich staande te houden. Daar komt bij dat komende periode de 
steunpakketmaatregelen versoberen.

€ 250.000

5. Wegen, straten en 
pleinen

Onderhoud wegen: strenge winters leiden tot schade aan wegen. De gemeente is 
als wegbeheerder, ongeacht of dit aan haar te wijten is, verantwoordelijk voor een 
veilige weg. 

€ 200.000

6. Effect Corona GR'en De impact van de coronacrisis op de verschillende gemeenschappelijke regelingen 
waarin de gemeente Bergen deelneemt, zijn op dit moment moeilijk te overzien. De
eigen bijdrage die de gemeente aan GR'en als BsgW, Omnibuz, MGR en 
Veiligheidsregio betaalt, zouden verhoogd kunnen worden als gevolg extra 
(uitvoerings)kosten.

€ 175.000

7. Wet 
Maatschappelijke 
Ondersteuning

De kans blijft bestaan op een toenemend gebruik van de voorzieningen. De Wmo is
en blijft een open einde regeling en meer mensen zullen als gevolg van de 
vergrijzing een beroep doen op de Wmo. Een budgetoverschrijding als gevolg van 
deze groei vraagt om beleidsmaatregelen. Het risico betreft de mogelijke 
overschrijding die optreedt in de tijd die nodig is om tot beleidsaanpassingen over 
te gaan.

€ 140.000

8. Leerlingenvervoer Betreft een open-einde regeling. € 135.000

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

€ 130.000

10
.

Participatie Sociale uitkeringen (WWB) en Participatiewet. Voor de prognose van het aantal 
uitkeringsgerechtigden gaan wij uit van de cijfers van het UWV, CBS de 
ontwikkeling van ons eigen klantenbestand en de informatie van het 
werkgeverservicepunt. We zien dat ons uitkeringsbestand de laatste jaren tegen de
landelijke ontwikkelingen in daalt. De verwachting van het Werkgeverservicepunt is 
dat het aantal banen voor laaggeschoolde arbeid in de regio Venlo de komende 
jaren stijgt. Juist onze doelgroep maakt aanspraak op deze banen. Voor 2021 en 
de daarop volgende jaren nemen we aan dat het volume van het aantal uitkeringen 
gelijk blijft ondanks het feit dat wij beseffen dat deze aanname geen absolute 
wetenschap is. 

€ 125.000
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  Totaal top 10 risico’s € 2.272.000

  Coronavirus Het coronavirus heeft in 2020 heftig toegeslagen. De overheid heeft verregaande 
maatregelen moeten treffen om het virus te beteugelen en om de economie te 
steunen. De gemeente heeft hier ook een taak in. Denk aan het uitvoeren van de 
regeling ondersteuning zelfstandige zonder personeel. Dit leidt tot additionele 
kosten die gecompenseerd worden door het Rijk. Door de maatregelen zijn veel 
evenementen afgelast, vakantieparken en sportparken gesloten. Verzoeken voor 
financiële ondersteuning worden ontvangen en de inkomsten dalen met name voor 
de toeristenbelasting. De omvang van de kosten en lagere inkomsten zijn niet 
bekend.

p.m.

  Vastgestelde overige
risico’s

Naast de top 10 risico’s zijn er nog 32 risico’s in kaart gebracht. Op basis van de 
risico- inventarisatie is dit risico bepaald op € 1.439.500

€ 1.439.500

  Totaal risico inventarisatie € 3.711.500

  Norm 70%   €
2.598.050

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de 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 behoren
tot de weerstandscapaciteit. In het algemeen worden de bestanddelen gebruikt die in onderstaande 
tabel zijn genoemd.

Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit

Algemene reserve (incl. grondexploitatie) Onbenutte belastingcapaciteit

Bestemmingsreserve Begrotingsruimte

Stille reserves

Begrotingspost onvoorzien

Berekening van de weerstandscapaciteit 

Incidentele weerstandscapaciteit rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Algemene reserve (incl. grondexploitaties) 7.030.000 5.100.000 6.677.000

Bestemmingsreserves 4.023.000 4.948.000 4.283.000

Stille reserves p.m. p.m. p.m.

Begrotingspost onvoorzien 1.841.000 50.000 548.000

Subtotaal 12.894.000 10.098.000 11.508.000

    

Structureel weerstandscapaciteit rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

Onbenutte belastingcapaciteit 421.260 800.000 530.000

Raming onvoorzien 62.000 62.000 62.000

Subtotaal 483.260 862.000 592.000

    

Totaal weerstandsvermogen 13.377.260 10.960.000 12.100.000

Berekening weerstandsvermogen

De berekeningswijze van het weerstandsvermogen op basis van het zekerheidspercentage van 70% 
is als volgt.

Jaarrekening 2019     

 Beschikbare weerstandscapaciteit       13.377.260 = 5,1%

Ratio weerstandsvermogen Benodigde weerstandscapaciteit  (70%)         2.598.050   
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Begroting 2020     

 Beschikbare weerstandscapaciteit       10.960.000 = 5,4%

Ratio weerstandsvermogen Benodigde weerstandscapaciteit  (70%) € 2.033.000   

Begroting 2021     

 Beschikbare weerstandscapaciteit       12.100.000 = 4,7%

Ratio weerstandsvermogen Benodigde weerstandscapaciteit  (70%)         2.598.050   

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

Als beleidsuitgangspunt is in de nota vastgesteld dat wij minimaal de ratio > 2,0 hanteren.

Beoordeling financiële positie

De provincie Limburg hanteert een drietal categorieën, waarbij categorie A het minst risicovol is en 
categorie C het meest.

 Kengetal Categorie A Categorie B Categorie C

1a. Netto schuldquote zonder correctie doorgeleende gelden <90% 90-30% >130%

1b. Netto schuldquote met correctie doorgeleende gelden <90% 90-30% >130%

2. Solvabiliteitsratio >50% 20-50% <20%

3. Grondexploitatie <20% 20-35% >35%

4. Structurele exploitatieruimte >0 = 0 <0

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

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de gemeenten ten opzichte van de eigen middelen. De 
netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de 
exploitatie. Wij bevinden ons in categorie A.

1a. Netto schuldquote
Rekening

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022
Begroting

2023
Begroting

2024

A. Vaste schulden 925 10.350 9.000 8.000 7.000 6.000 

B. Netto vlottende schulden 10.508 2.508 2.508  2.508 2.508 2.508

C. Overlopende passiva 2.947 3.338 3.338 3.338 3.338 3.338

D. Financiële vaste activa -768 -718 -671 -631 -589 -508

E. Uitzettingen korter dan 1 jaar -4.544 -4.543 -4.543 -4.543 -4.543 -4.543

F. Liquide middelen -263 -263 -263 -263 -263 -263

G. Overlopende activa -566 -566 -566 -566 -566 -566

 Totaal 8.239 10.106 8.803 7.843 6.885 5.966 

H. Totale baten 35.582 38.014 34.227 33.658 33.617 33.576 

 Netto schuldquote 23% 27% 26% 23% 20% 18%

58



Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen, wordt de netto schuldquote zowel in- als 
exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 
leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen 
is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor 
de doorgeleende gelden wordt berekend, is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij
de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen (zie artikel 36 lid b en c van het 
BBV). Wij bevinden ons in categorie A.

1b
.

Netto schuldquote gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

A. Vaste schulden 925 10.350 9.000 8.000 7.000 6.000

B. Netto vlottende schulden 10.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508

C. Overlopende passiva 2.947 3.338 3.338 3.338 3.338 3.338

D. Financiële vaste activa -127 -548 -518 -488 -458 -428

E. Uitzettingen korter dan 1 jaar -4.544 -4.543 -4.543 -4.543 -4.543 -4.543

F. Liquide middelen -263 -263 -263 -263 -263 -263

G. Overlopende activa -566 -566 -566 -566 -566 -566

 Totaal 8.880 10.276 8.956 7.986 7.016 6.046

H. Totale baten 35.582 38.014 34.227 33.658 33.617 33.576

 
Netto schuldquote gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen

25% 27% 26% 24% 21% 18%

De netto schuldquote is fors afgenomen omdat wij in de afgelopen jaren veelal kasgeldleningen 
hebben afgesloten ter financiering van ons financieringstekort. In september 2020 hebben wij ter 
consolidatie een vaste geldlening afgesloten van € 10.000.000. Dit betekent dat er nagenoeg geen 
financieringstekort meer is.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen 
te voldoen. Onder het solvabiliteitsratio wordt het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal
verstaan. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves en 
het resultaat uit het overzicht baten en lasten. Wij bevinden ons in categorie B.

2.
Solvabiliteitsrati
o

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

A. Eigen vermogen 12.985 10.960 10.201 9.998 9.842 9.762 

B. Balanstotaal 30.216 30.494 28.027 26.871 25.787 24.780 

 
Solvabiliteitsrati
o

43% 36% 36% 37% 38% 39%

Kengetal grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat de grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële 
positie van een gemeente. De boekwaarden van de voorraden grond is van belang, omdat deze 
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 worden de niet in exploitatie 
genomen gronden en de bouwgrond en exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten 
uit de programmabegroting of jaarstukken en uitgedrukt in een percentage. Wij bevinden ons in 
categorie A.
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3. Grondexploitatie
Rekening

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022
Begroting

2023
Begroting

2024

A.
Niet in exploitatie genomen 
bouwgrond

0 0 0 0 0 0

B. Bouwgrond in exploitatie 2.264 2.291 2.313 2.335 2.357 2.379

 Totaal 2.264 2.291 2.313 2.335 2.357 2.379

C. Totale baten 35.582 38.014 34.227 33.658 33.617 33.576

 Grondexploitatie 6% 6% 7% 7% 7% 7%

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het 
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 personeelslasten, 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 en de overige posten kunnen in een 
totaalbedrag opgenomen worden. 

In artikel 19 onderdeel d wordt een overzicht gevraagd van de beoogde 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 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 gedeeld door de totale baten. Wij bevinden ons in categorie A.

4. Structurele exploitatie ruimte
Rekening

2019
Begroting

2020
Begroting

2021
Begroting

2022
Begroting

2023
Begroting

2024

A. Structurele lasten 33.399 32.417 33.325 32.954 32.893 32.966

B. Structurele baten 35.413 32.548 33.115 33.099 33.105 33.140

C. Structurele toevoeging reserves 289 321 354 356 356 356

D. Structurele onttrekking reserves 596 581 1.112 560 512 437

E. Totale baten 35.582 38.014 34.227 33.658 33.617 33.576

 Saldo structureel 2.321 391 548 349 368 255

 Structurele exploitatieruimte 6,5% 1,0% 1,6% 1,0% 1,1% 0,8%

Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishoudens

De ruimte die een gemeente heeft om zijn 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 worden verstaan de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een woning met 
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.
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5. Belastingcapaciteit Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

A. OZB gezin gemiddelde WOZ 
waarde 242,45 239,84 245,12 245,12 245,12 245,12

B. Rioolheffing gezin 
gemiddelde WOZ waarde 221 231 231 231 231 231 

C. Afvalstoffenheffing gezin 161 221 221 221 221 221 

D
.

Eventueel heffingskorting
0 0 0 0 0 0 

E. Totale lasten gezin 
gemiddelde WOZ waarde 624,45 691,84 697,12 697,12 697,12 697,12 

F. Woonlasten landelijk 
gemiddelde gezin 725,62 753,63 782,72 782,72 782,72 782,72 

 Belastingcapaciteit 86% 92% 89% 89% 89% 89%

Samenvattend oordeel kengetallen
De kengetallen voor het inzicht in onze financiële positie blijven allemaal gunstig. 
 De netto schuldquote is fors gedaald en de solvabiliteitsratio ligt boven de geldende norm van een

gezonde financieringssituatie. 
 De boekwaarden van onze grondexploitaties zijn laag.
 Het kengetal structurele exploitatieruimte is positief. 
 Het kengetal belastingcapaciteit geeft aan dat er nog ruimte is voor belastingverhoging mocht dit 

noodzakelijk zijn.
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Paragraaf C Onderhoud Kapitaalgoederen

Algemeen

Onze gemeente heeft veel openbare ruimte in beheer. In die openbare ruimte vindt een groot aantal 
activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: 
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 de gemeente Bergen vormen de lasten van 
het onderhoud van kapitaalgoederen ongeveer 10% van de begroting 2021. Dit is inclusief de 
arbeidsuren en kapitaalslasten. 

Voor het wegenonderhoudsplan en voor de rioleringen geldt dat voordelen voortvloeiende uit 
aanbestedingen niet aan de algemene middelen worden toegevoegd, maar aan de desbetreffende 
voorziening.

Hieronder is een tabel opgenomen waarin de status van onderhoudsplannen voor kapitaalgoederen is 
verwerkt.

Naam Jaar van vaststelling Nieuwe vaststelling

Groenstructuurplan 2016 2026

Rioleringsplan 2019 2025

Verplichtingsplan 2013 2023

Onderhoud gemeentegebouwen 2016 2020

Wegenonderhoudsplan 2015 2020

Onderhoud speeltuinen 2015 2021

Openbaar groen

Het groenstructuurplan bepaalt de contouren voor de inrichting van en het onderhoudsniveau voor het 
groen. Het plan geeft in hoofdlijnen een zicht op het groenareaal. In 2016 is een nieuw 
groenstructuurplan 2016-2026 vastgesteld met daarin de volgende kaderstelling: 

 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 komende 10 jaar. 

Onderhoud Ha

Openbaar groen 26,22

Gras 13,80

Beplanting 12,42

Wegen

In het wegenbeheersplan is als streefwaarde het huidige kwaliteitsniveau aangehouden. Dit houdt in 
dat de weg functioneel in een goede staat is en waarbij het risico van aansprakelijkheid tot een 
minimum beperkt blijft. In 2019 was totaal 293 km verharde en onverharde weg in beheer. Het totale 
oppervlak aan verharding van het verharde wegennet bedraagt 1.266.000 m2 . 

In 2013 heeft er een quickScan van de wegen plaatsgevonden en daaruit blijkt dat, om het huidige 
kwaliteitsniveau te handhaven, er investeringen nodig zijn. Op basis van de quickScan opgesteld door 
Arcadis, was een financiële injectie van € 6.650.000,- in 10 jaar nodig om het gewenste niveau te 
houden en krijgen. 
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In het kader van het opstellen van de Beheersvisie Openbare Ruimte heeft ingenieursbureau Antea in 
het najaar van 2017 weginspecties uitgevoerd. De globale conclusie is dat de gewenste investeringen 
worden onderschreven. De Beheersvisie Openbare Ruimte werd in 2019 door de raad vastgesteld. 
Het college heeft de opdracht om te komen met een programmatische realiseerbare aanpak 
(meerjarenraming) voor de transformatie van de openbare ruimte naar de door onze burgers 
gewenste kwaliteit en behoefte. Dit voorstel zal in december 2020 aan de raad worden voorgelegd.

In overleg met de provincie n.a.v. het gehouden verdiepingsonderzoek, splitst de gemeente Bergen 
vanaf het begrotingsjaar 2016 de onderhoudslasten voor wegen in exploitatielasten en kapitaalslasten.
Dit betekent dat de lasten van klein onderhoud en onderhoud ten laste van de exploitatie worden 
gebracht. Voor de periode van 2021-2023 resteert nog een bedrag van € 1.513.500 en is opgenomen 
in het investeringsschema. 

Met ingang van het jaar 2019 is de dotatie in de bestemmingsreserve jaarlijks structureel met € 25.000
verhoogd. In de meerjarenraming wordt hiermee rekening gehouden.
De kapitaallasten van de rehabilitatie van wegen worden gedekt door de reserve kapitaallasten 
infrastructuur. De stand van deze reserve is € 1.022.000 op 31 december 2019. 

Er is structureel € 224.000 in de exploitatie beschikbaar voor onderhoudslasten.

Onderhoud Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Onderhoudslasten 224.000 224.000 224.000 224.000

Kapitaalasten 454.000 454.000 454.000 454.000

Dotatie reserve kapitaallasten 247.000 272.000 297.000 322.000

Beheer en onderhoud wegen 925.000 950.000 975.000 1.000.000

Kunstwerken

Een goede en veilige staat van onderhoud van 42 kunstwerken wordt gerealiseerd door het 
programmatisch uitvoeren van onderhoud. Op basis van inspecties en kengetallen is een 
meerjarenplanning voor de onderhoudswerkzaamheden van de kunstwerken opgesteld. 

Uit deze meerjarenplanning blijkt dat, uitgezonderd een aanvullende investering voor het onderhoud 
van enkele grote kunstwerken, het structurele jaarlijkse budget voor de komende 5 tot 10 jaar 
toereikend is. Daarbij dient het per jaar beschikbaar gestelde budget van € 20.000 van het ene op het 
andere jaar overgeheveld te worden, zodat gelden uit jaren van minder onderhoud gespaard kunnen 
worden voor grote noodzakelijke onderhoudswerken in de toekomst.

Riolering

Het nieuwe GRP is een voortzetting van het huidige beleid met dien verstande dat het klimaat adaptief
maken van de leefomgeving een meer prominente plaats heeft gekregen. Daarnaast ligt de focus de 
komende periode op het continueren van de afkoppelactiviteiten bij particulieren en in de openbare 
ruimte, het oplossen van een aantal knelpunten van wateroverlast, verbeteren van waterkwaliteit en 
regionale samenwerking. Voor de komende 2 jaar is een tariefverhoging van de rioolheffing niet 
noodzakelijk behoudens de inflatiecorrectie. In 2022 wordt een financiële actualisatie uitgevoerd 
waaruit zal blijken of de rioolheffing nog voldoet. 

Het nieuwe GRP heeft een geldigheidsduur van zes jaar, van 2020 tot en met 2025. 
De voorziening riolering is ten behoeve van het onderhoud en vervanging. De stand van de 
voorziening riolering is per ultimo 2019 € 548.866,-. De aanbestedingsvoordelen worden in de reserve 
teruggestort. Wij gaan er vanuit dat de voorziening toereikend is mits de jaarlijkse verhoging die in het 
GRP is aangegeven doorgevoerd wordt. De inspecties en het onderhoud worden planmatig 
uitgevoerd. 

Gebouwen
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De basis van de meerjarenonderhoudsplannen (mjop) is na enkele cycli van hercontroles verouderd 
en toe aan een “nulmeting”. In 2020 zal een groot gedeelte van het gemeentelijk vastgoed opnieuw 
geïnventariseerd worden en de onderhoudsstaat in kaart worden gebracht volgens de NEN2767-
methode voor conditiemetingen. De uitkomsten van de inventarisatie zullen we borgen in een 
softwarepakket voor facilitair beheer om overzicht over de objecten te houden, efficiënter te kunnen 
werken, te sturen op risico’s en jaarlijks een geactualiseerde mjop op te stellen.

Op dit moment heeft de Gemeente Bergen circa 32 objecten in eigendom met een verzekerde waarde
van € 38 miljoen.

Met inachtneming van het nieuwe dienstverleningsconcept zal er in de loop van 2020/begin 2021 een 
sober/minimalistisch plan uitgewerkt worden om het gemeentehuis te verbouwen, verduurzamen en 
om te voldoen aan de huidige Arbo-eisen.

Verlichting

In mei 2013 is een nieuw Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2022 vastgesteld. In dit beleidsplan 
worden de uitgangspunten voor de plaatsing, vervanging, beheer en onderhoud van de openbare 
verlichting in onze gemeente voor de komende periode van 10 jaar beschreven en vastgelegd. 

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 tevens tot de 
noodzakelijke investeringen.
Vervanging, beheer en het onderhoud van de openbare verlichting wordt jaarlijks uitgevoerd.

De bestaande voorziening is omgezet in een bestemmingsreserve en bedraagt ultimo 2019 
€ 343.556. Bij een nadere doorrekening van de vervangingen blijkt dat t.b.v. de bestemmingsreserve 
in het jaar 2021 de jaarlijkse dotatie met € 6.000 wordt verhoogd. Dit betekent dat in 2022 de dotatie € 
60.000 per jaar zal zijn. In 2020 wordt opnieuw een berekening gemaakt van de benodigde 
investeringen ná 2022 en indien noodzakelijk zal een extra dotatie aan de bestemmingsreserve 
gedaan worden zodat de benodigde vervangingsinvesteringen in de toekomst verzekerd zijn. 

Per 31 december 2019 waren er 3.128 lichtmasten.

De Energiemonitor openbare verlichting 2019 gemeente Bergen (peildatum januari 2019) levert de 
volgende resultaten op t.o.v. de landelijke doelstellingen:

Ø  24% energiebesparing: doelstelling 20% in 2020.
Ø  42,9% energiezuinige verlichting: doelstelling 29% in 2020.
Ø  40,8% slim energiemanagement: doelstelling 40% in 2020.

Uit de cijfers blijkt dat wij boven het landelijke gemiddelde scoren. 
Per januari 2019 was 29,3% van het verlichtingsareaal voorzien van LED-verlichting. 
De cijfers van 2020 zijn nog niet beschikbaar.

Speeltuinen

In 2015 is de speeltuinennota herijkt. Het onderhoud van de speelvoorzieningen in de gemeente 
Bergen 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 kunnen de speeltoestellen worden vervangen die niet meer 
voldoen. Er is gekozen om een splitsing te maken van reguliere speeltoestellen en speeltoestellen in 
de recreatieve speeltuinen. Dit geldt voor zowel het onderhoudsbudget als voor het voorzieningsbud-
get. Het saldo 1-1-2020 van de voorziening recreatieve speeltoestellen is € 20.753, van de 
voorziening reguliere speeltoestellen € 28.287.
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Overzicht onderhoud kapitaalgoederen

Onderstaand een totaaloverzicht van de kapitaalgoederen.

bedragen x1.000

Onderhoud
Begroting

2021
Begroting

2022
Begroting

2023
Begroting

2024

Openbaar groen 127 127 127 127

Beheer/onderhoud riolering en waterhuishouding 486 498 524 524

Verlichting 53 53 53 53

Onderhoud gemeentelijke gebouwen 75 75 75 75

Beheer en onderhoud wegen 224 224 224 224

Kunstwerken 20 20 20 20

Speeltuinen 25 25 25 25

Totaal 1.010 1.022 1.048 1.048
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Paragraaf D Financiering

Algemeen

In deze paragraaf beschrijven we de uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie. De 
financieringsfunctie zorgt ervoor dat voldoende geld beschikbaar is om aan alle financiële 
verplichtingen te kunnen voldoen. Hiervoor trekken we kortlopende en langlopende leningen aan. 
Onder de financieringsfunctie valt ook het verstrekken van leningen en garanties en het beheersen 
van financiële risico’s. 

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. In het Treasurystatuut is vastgelegd op welke wijze geldstromen en financiële 
vermogenswaarden en de hieraan verbonden risico’s worden beheerst. Het betreft niet alleen de 
regels waar de treasury functie aan moet voldoen, maar ook de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de treasury activiteiten.

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 kan worden vastgesteld wanneer 
een langlopende lening afgesloten moet worden of dat overtollige middelen eventueel weggezet 
kunnen worden. Het treasury statuut 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.

Aantrekken langlopende lening

De gemeente Bergen is in onderhandeling met de provincie Limburg over het aankopen van gronden. 
Het gaat hierbij om de volgende provinciale gronden: Energielandgoed Wells Meer, gronden Groene 
Rivier inclusief opstallen en diverse percelen in de Maasduinen. Om de gronden te kunnen aankopen, 
zullen we een langlopende lening aan moeten trekken bij de BNG bank. De lasten van deze 
langlopende lening zullen worden gedekt uit de opbrengsten pacht. 

Externe ontwikkelingen

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasury beleid 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 wordt gerekend 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 behoudens een drempelbedrag dat 
bepaald is op 0,75% van het begrotingstotaal, waarbij het drempelbedrag minimaal € 250.000 is. Voor 
gemeente Bergen geldt voor 2021 een drempelbedrag van € 255.000. 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, hetgeen 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 
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gekoppeld aan de BNG bankrekening van de gemeente Bergen. Via die bankrekening worden 
middelen naar de schatkist geboekt en weer teruggehaald. 

Voor de gemeente Bergen is dit voor 2021 niet van belang omdat wij geen overtollige 
financieringsmiddelen hebben.

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 welke buiten de schatkist zijn 
aangehouden. Voor de gemeente Bergen is het drempelbedrag als volgt:

Schatkistbankeren (x € 1 mln.) 2019 2020 2021

Begrotingstotaal 31 33 34

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

Drempelbedrag 0,2325 0,2475 0,255

 

Rentebeleid

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

Renteschema 1-1-2021 1-1-2020

Boekwaarde conform staat van activa 31.571.000 22.851.085 

Grondexploitaties, in exploitatie genomen gronden 2.312.000 2.271.783 

Totaal boekwaarde investeringen 33.883.921 25.122.868

Financiering met langlopende gelden 9.000.000 1.500.000 

Subtotaal 24.883.000 23.622.868 

Saldo reserves en voorzieningen 13.181.000 16.531.569 

Financieringsoverschot  c.q. tekort (-/-) 11.702.000 7.091.299

   

Rentelasten/baten   

Langlopende leningen 8.528 40.103 

Rente grondbedrijf -21.989 -26.047 

Rente lening optisport -15.900 -17.829 

Rente kortlopende gelden 0 0 

Totale rentelasten -29.361 -3.773

Omslagpercentage: rentelasten/boekwaarde x 1% -0,09% -0,02%

   

Rente op basis van omslagpercentage 664.658 491.039

   

Saldo taakveld treasury 694.019 494.812

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, waarvan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm 
belangrijke richtlijnen zijn ter beperking van renterisico's. 

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 van de Wet FIDO is om te voorkomen dat bij herfinanciering van de 
leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote verschillen optreden in de hoogte van de rente die de 
gemeente moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico's. 
Kasgeldlimiet
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Consolidatie

De externe financieringsbehoefte wordt ingevuld met kortlopende en langlopende leningen. Bij het 
aantrekken van kortlopende geldleningen met een looptijd tot één jaar, dient rekening gehouden te 
worden met de kasgeldlimiet, gemaximeerd in de wet FIDO. De kasgeldlimiet is gelijk aan een 
bepaald percentage (8,5%) van het begrotingstotaal in 2021 € 2,81 miljoen. Doordat de kortlopende 
schuld structureel niet hoger mag zijn dan de kasgeldlimiet, wordt het risico beperkt op grote 
fluctuaties in de korte rente, waarmee het begrotingsevenwicht in gevaar zou kunnen komen.

Wij hebben in het najaar een vaste geldlening afgesloten van € 10.000.000 tegen een 
rentepercentage van -0,10% met een looptijd van 10 jaar voor consolidatie. Deze lening was nodig 
vanwege onze financieringsbehoefte en het overschrijden van de kasgeldlimiet.

Kasgeldlimiet
Rekening

2019
Begroting

2020
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Begroting
2024

Begrotingstotaal 36 33 34 34 33 33 

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

Kasgeldlimiet 3,0 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 

Rente risiconorm
Rekening

2019
Begroting

2020
Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Begroting
2024

Begrotingstotaal 35,6 32,5 34,0 33,6 33,5 33,2 

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

Rente risiconorm 7,1 6,5 6,8 6,7 6,7 6,6 

Leningen Bedrag

Stand leningen per 1 januari 2021 11.500.000 

Vervroegde aflossingen 0 

Reguliere aflossingen 1.575.000 

Nieuw aan te trekken leningen 0 

Stand leningen 31 december 20219. 9.925.000 
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Liquiditeitspositie

Liquiditeitsberekening Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020

1 Vlottende schuld 0 0   

 (aanvang maand) 0 0   

  0 0   

2 Vlottende middelen 288 255   

 (aanvang maand) 261 254   

  263 259   

3 Netto vlottende schuld (+) -288 -255 0 0 

 Overschot vlottende middelen (-) (1-2) -261 -254 0 0 

  -263 -259 0 0 

4 Gemiddelde netto vlottende schuld (+) / -271 -256 0 0 

 Gemiddelde overschot vlottende schuld (-)     

      

5 Kasgeldlimiet 2.920 2.920 2.767 2.767 

6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4) 3.190 3.176 2.767 2.767 

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

 

Berekening kasgeldlimiet Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020

7 Begrotingstotaal 34.348 34.348 32.548 32.548 

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

9 Kasgeldlimiet (7x8) 2.920 2.920 2.767 2.767
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Paragraaf E Bedrijfsvoering

Algemeen

Het doel van deze paragraaf is om inzicht te verschaffen in de exploitatie(-kosten) van de gehele 
gemeentelijke organisatie, zowel de ambtelijke als de bestuurlijke. Werkzaamheden op het gebied van
personeel & organisatie, financieel beheer, planning & control, informatisering & automatisering en 
huisvesting behoren tot de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de 
programma’s. Het welslagen van deze programma’s is dus in belangrijke mate afhankelijk van de 
kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Organisatieontwikkeling

De Gemeente Bergen acteert in een dynamische omgeving waarin zij haar toegevoegde waarde naar 
partners en burgers voortdurend moet bewijzen en waarin de verwachtingen hooggespannen zijn. Een
goed openbaar bestuur doet er toe. Verandering is daarbij de enige constante geworden. 

Dit bepaalt ons speelveld. Inspelen op veranderingen vereist een flexibele, breed inzetbare, 
meebewegende medewerker. Inzetbaar daar waar nodig, uitgaande van de (maatschappelijke) vraag.

De bijzondere omstandigheden van de Covid-19 crisis welke ons allen overkwam in Q1 2020 heeft de 
afgelopen maanden geappelleerd aan ons aanpassingsvermogen. Er zijn veel zaken goed gegaan, 
onze dienstverlening is op het vereiste peil in stand gehouden. Er ligt een forse opgave hoe om te 
gaan met de gegeven omstandigheden voor een langere termijn, dit als gevolg van de 1,5 meter 
samenleving.

Het bestaansrecht van de Gemeente Bergen ligt bij het realiseren van toegevoegde waarde en 
maatschappelijke impact generen voor de samenleving. 

Toegevoegde waarde betekent samen met partners acties ondernemen waarmee het publieke belang 
voor Bergen op de lange termijn gediend is. Naar buiten gericht werken is uiteindelijk vooral een 
kwestie van doen. Vanuit het besef dat naar buiten gaan geen doel op zich is, maar een middel om tot
beleid te komen dat beter aansluit op de realiteit en de maatschappelijke behoefte. 

Samenwerken met de buitenwereld vraagt veel van onze eigen medewerkers. Verdiepen in elkaars 
belangen, het werken in teams met verschillende competenties, ondernemerschap en verbindend 
leiderschap organiseren (zowel intern als extern), zijn belangrijke aandachtspunten. Voor de 
buitenwereld is de individuele medewerker ‘de Gemeente’. Dat is niet alleen inhoudelijke expertise en 
kennis inbrengen, maar ook het uitdragen van de politiek-bestuurlijke lijn.

Onze organisatie kent verschillende inhoudelijke ambities. Leidend daarin zijn het coalitieakkoord, 
vertaald in begroting en de wettelijke taken. Naast deze inhoudelijke doelen stellen we de volgende 
organisatorische doelen: Een sterke en flexibele eigen organisatie. 

Dit betekent dat we moeten blijven investeren in het ambtelijk vakmanschap in onze eigen organisatie.
We willen de kennis, expertise en potentie van alle medewerkers optimaal benutten. Daarnaast zullen 
we permanent zoeken naar efficiencyvoordelen en bezuinigingen. Om goed te blijven aansluiten op de
prioriteiten van het bestuur, zullen we sturen op een flexibele inzet van medewerkers.

Zeventig tot tachtig procent van wat wij doen, is uitvoerend werk. Dat gebeurt buiten, midden in de 
samenleving.

Veel van deze werkzaamheden veranderen de komende jaren. Door digitalisering, door 
standaardisatie, door co-creatie samen met partners, doordat inwoners veel meer eisend zijn of door 
maatwerk. 

De manier waarop we nu werken, is niet zomaar toekomstbestendig en zal daarom permanente 
aandacht vragen van elke belanghebbende om samen te komen tot de beste keuzes en afwegingen 
om deze doelstellingen waar te kunnen blijven maken. Dit programma "organisatieontwikkeling" is een
dynamisch proces onder leiding en verantwoordelijkheid van de secretaris-directeur.
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Personeel

De arbeidsmarkt en COVID-19 

De crisis als gevolg van het coronavirus COVID-19, die onze samenleving momenteel hard treft, zal 
grote gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. Ook de ontwikkelingen op de gemeentelijke 
arbeidsmarkt zullen hierdoor beïnvloed worden. Op dit moment is nog niet in te schatten wat de 
gevolgen precies zullen zijn.

De cijfers en trends welke beschikbaar zijn dateren van voor deze crisis. Zij verliezen daarmee in het 
huidige tijdsbeeld dan ook grotendeels toegevoegde waarde.

Functiewaardering

De gemeente Bergen hanteert op het gebied van functiewaardering op dit moment nog het ODRP-
functiewaarderingssysteem (OFS)®. Wij overwegen echter om de overstap naar HR21 te gaan maken
in verband met het uitfaseren van het huidige systeem. Deze verkenning is intern gestart.

HR21 is het sectorale functiewaarderingssysteem dat ontwikkeld is in opdracht van de VNG. HR21 is 
een makkelijke en toegankelijke manier om een generiek functieboek op te bouwen. Maar HR21 is 
meer dan een generiek functieboek dat gewaardeerd is. HR21 is een integrale HR-benadering, 
gepresenteerd via een digitale webapplicatie, waarmee gemeentelijke organisaties een slag kunnen 
maken in de ontwikkeling en verbinding van hun HR-beleid. 

HRM kengetallen
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Leeftijdsopbouw per 1 september 2019 Totaal Mannen Vrouwen

< 25 jaar 1 1 0

25-34 jaar 27 9 18

35-44 jaar 26 15 11

45-54 jaar 47 24 23

55-59 jaar 38 23 15

> 60 jaar 35 24 11

Totaal aantal medewerkers 174 96 78

Deeltijdfactor per 1 september 2019 Totaal Fulltime Parttime

% 100,00 37,93 62,07

Totaal aantal medewerkers 174 66 108

Ontwikkeling gemiddeld ziekteverzuim % Ontwikkeling personeelsbestand fte

2015 3,50 2015 106,07 

2016 4,81 2016 107,77 

2017 4,21 2017 107,32 

2018 4,09 2018 115,93 

2019 115,67 

Arbeidsvoorwaarden

De huidige CAO Gemeenten kent een looptijd tot 31 december 2020 
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Wijzigingen gedurende het lopende jaar 2020

Vanaf 1 juli 2020 hebben partners recht op 5 weken extra geboorte- of partnerverlof. 
Op dat moment gaat de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) in.

COVID-19 Crisis

Forensenvergoeding

In navolging van de landelijke Corona maatregelen is door het Kabinet besloten om zoveel als 
mogelijk thuis te werken, aanvankelijk tot 1 september. De gemeente Bergen had in navolging van 
landelijke adviezen al besloten het zoveel als mogelijk thuiswerken te verlengen tot 1 januari 2021. 
Inmiddels zijn de regels nog verder aangescherpt en geldt thuiswerken tenzij.
Medewerkers ontvangen normaal gesproken een vaste vergoeding voor woon-werkverkeer, de zgn. 
forensenvergoeding. Vanwege het thuiswerken is de vaste forensenvergoeding omgezet naar een 
forensenvergoeding op declaratiebasis.

Trends & Verwachtingen

Premiestijging Pensioen

Volgens de schatting van ABP stijgt het premiepercentage voor het ouderdoms- en 
nabestaandenpensioen per 1 januari 2021 met 1,7%-punt, van 24,9% naar 26,6%.
Ook de premie voor de VPL-compensatie (IVP-premie) stijgt. Deze stijgt van 2,6% naar 3,1%. Deze 
laatste premie wordt volledig door de werkgevers betaald.
Voor de overige premies geldt dat werknemers ook een deel betalen. Door de stijging van de 
pensioenpremies stijgt de werknemersbijdrage aan de premie voor het ouderdoms- en 
nabestaandenpensioen.
Het definitieve percentage van de pensioenpremie wordt eind november door het ABP bestuur 
vastgesteld. Stijgen de pensioenpremies voor 2021 volgens de huidige verwachting, dan stijgen de 
loonkosten in 2021 naar schatting met iets minder dan 1%.
De premiestijging drukt op het totaal aan beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte. Hierdoor is er 
minder ruimte voor het afsluiten van een CAO voor het jaar 2021.

Regionale samenwerking

De gemeente Bergen vindt het belangrijk om regionaal samen te werken. Hierbij wordt wel altijd oog 
gehouden voor de (financiële) belangen van de gemeente. Succesvolle samenwerkingsvormen 
worden voortgezet. Te noemen zijn:
 Uitvoering van de Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar;
 Samenwerking tussen Cuijk, Boxmeer, Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Weeze en Goch met

als aansprekend project Dynamic Borders. Vanwege de Coronacrisis is de looptijd van het project 
met een half jaar verlengd. De burgemeesters van de 7 gemeenten hebben afgesproken om de 
haalbaarheid van een nieuw Interreg 6 project te onderzoeken.

 Samenwerking tussen de 8 Noord-Limburgse gemeenten met o.a.:
ü Regiofonds en thematische portefeuille overleggen; 
ü Uitvoering van de Regiodeal en Investeringsagenda Noord- Limburg;
ü Uitvoering van de Regiovisie Noord-Limburg;
ü Uitwerking en uitvoering van het POL-beleid.

 Lidmaatschap Euregio Rijn Waal.

Het coalitieakkoord gaat er vanuit, dat wij waar mogelijk en nodig blijven samenwerken met andere 
overheden. Echter, samenwerken is geen doel op zich, maar moet in het belang zijn van onze 
gemeente.
Tot op heden hebben wij in de Regio Noord- en Midden-Limburg meerdere samenwerkingsverbanden.
Sommige zijn wettelijk voorgeschreven, andere zijn vrijwillig aangegaan. Alle zijn daarbij van invloed 
op onze organisatie vanuit de gedachte dat dit (op termijn) zijn effect krijgt op kwaliteit én kosten.
Te noemen zijn:
 De RUD (Regionale UitvoeringsDienst) waar tenminste de basistaken milieu worden uitgevoerd; 
 De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) voor crisisbeheersing, openbare veiligheid en 

gezondheidszorg;
 De MGR sociaal domein voor gezamenlijk inkoop van zorg.
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Informatisering en automatisering

In 2020 zijn zowel de werkplekken als het serverpark van gemeente Bergen volledig gemoderniseerd. 
De werkplekken zijn zo gefaciliteerd dat de medewerkers van gemeente Bergen locatie onafhankelijk 
kunnen werken. Om de bedrijfsvoering nog beter te ondersteunen zal het digitaal werken binnen de 
gemeente in 2021 verder vormgegeven worden. Dit door ondersteuning van een zaaksysteem. De 
invoering zal naar verwachting het gehele jaar 2021 en een deel in 2022 in beslag nemen. 

Huisvesting

Op dit moment heeft de Gemeente Bergen ongeveer 33 objecten in eigendom met een verzekerde 
waarde van € 38 miljoen. Op het gemeentehuis na, staan er voor 2021 geen grote werkzaamheden op
stapel.

De gemeente Bergen kiest middels het Energielandgoed Wells Meer voor energieonafhankelijke 
gemeente en promoot dit ook voor burgers en bedrijven via Verduursamen 2030. In dit licht zal bij de 
verbouwing ook een nadrukkelijke keuze aan de orde zijn om voor het gemeentehuis ook een 
energieneutrale of energieonafhankelijke variant te kiezen. Dit staat los van de nu al achterstallige 
werkzaamheden aan dak, ventilatiesysteem, lichtarmaturen, vloer en plafondafwerkingen. Via een 
sobere, doelmatige maar toch ingrijpende verbouwing kan weer voldaan worden aan de Arbo- en 
energie-eisen. Aan de hand van het nieuwe dienstverleningsconcept zal in het begin van 2021 het 
plan uitgewerkt worden om de werkzaamheden voor te bereiden.
Voor deze verbouwing zal de complete kantoorvleugel tot op het casco “gestript” worden, om 
vervolgens opnieuw in te delen. Tijdens de verbouwing kan het gemeentehuis niet gebruikt worden 
voor de dagelijkse gang van zaken en zal een externe locatie gehuurd moeten worden als tijdelijke 
huisvesting.
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Paragraaf F Verbonden Partijen

Algemeen

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is bepaald dat bij de begroting en rekening in een 
afzonderlijke paragraaf wordt ingegaan op de verbonden partijen. 

Daarnaast is het gewenst om, gezien het belang van de verbonden partijen voor de gemeente, 
invulling te geven aan de kader stellende en controlerende rol van de raad op dit terrein. 
In deze paragraaf zal, onder verwijzing naar de nota Governance verbonden partijen welke is 
vastgesteld in 2017, ingegaan worden op de voortgang van de beleidsuitvoering en nieuwe 
ontwikkelingen. 

Het vastgestelde beleidskader is toegepast in het onderstaande overzicht van de bestaande 
verbonden partijen.

In deze paragraaf van de programmabegroting treft u een gecomprimeerde lijst van de verbonden
partijen aan. 

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
Inkoopcentrum Zuid
Het veiligheidshuis Noord-Limburg
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

Verbonden partijen waarvan gemeente Bergen aandeelhouder is en waarover geen advies 
wordt gegeven aan college en raad
Enexis Holding N.V 
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Claim Staat Vennootschap B.V.
Extra Zekerheid Vennootschap B.V.
Waterleidingmaatschappij Limburg 
Bank Nederlandse Gemeenten

Verbonden partijen waarover geen advies wordt gegeven aan college en raad
Euregio-Rijn Waal
Euregio-Rijn-Maas Noord
Regio Venlo
BING
Burgemeestersoverleg regio Venlo
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 Omnibus
Lokale educatieve en welzijnsagenda
O.O.G.O. Op Overeenstemming Gericht bestuurlijk Overleg
Overleg orgaan toezicht openbaar onderwijs
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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 Burgermeesters 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

Overzicht verbonden partijen

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 en beheert de authentieke basisregistratie WOZ 
(administratie en waardering). BsGW draagt zorg voor het heffen en 
innen van in beginsel alle lokale belastingen van gemeenten en 
waterschappen. De keuze welke belastingen door BsGW worden 
uitgevoerd wordt bepaald door de deelnemer. Het takenpakket 
bestrijkt 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 
dwanginvordering en oninbaar verklaring. Afhandeling van 
klantreacties gedurende deze processtappen behoort eveneens tot het
takenpakket.

Gemeentelijk aandeel € 167.000

Vertegenwoordiging Burgemeester Pelzer

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

Risico's Begin 2019 heeft BsGW opnieuw een risicoanalyse uitgevoerd, welke is
geactualiseerd op basis van de meest actuele begrotingscijfers 2019. 
De benodigde weerstandcapaciteit is berekend op € 1,19 miljoen. De 
bedrijfsvoeringrisico’s voor BsGW, oplopend qua impact (kans x 
gevolg), zijn:
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 raming opbrengst vervolgingskosten
7.Frictiekosten personeel

Eigen vermogen 31-12-2020 € 1.190.000

Vreemd vermogen 31-12-
2020

€ 4.707.000

Resultaat 2019 € 13.000
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Veiligheidsregio Limburg Noord

Vestigingsplaats Venlo

Website https://www.vrln.nl

Gemeentelijk belang De VLRN geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking 
op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel:
1. De behartiging van de belangen van de gemeenten en hun 
ingezetenen op het gebied van:
-brandweerzorg;
-geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
-de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
-het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de 
rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware 
ongevallen;
-het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in 
de regio. 
2. De behartiging van die taken die door de wet- en regelgeving aan 
gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie 
volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking
tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van 
verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist.

Gemeentelijk aandeel € 1.500.000

Vertegenwoordiging Burgemeester Pelzer

Beleidsverantwoording De Wet publieke gezondheid (Wpg) geeft de gemeenten de opdracht 
om, via een GR een gemeentelijke gezondheidsdienst in te stellen en in
stand te houden. 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).

 
Risico's De belangrijkste risico’s betreffen:

1.Kwaliteit personeel: het risico dat medewerkers in onvoldoende 
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mate beschikken over gevraagde competenties, het optreden van 
ontwikkelingen in de omgeving die de vereiste en beschikbare 
kwaliteiten op spanning kunnen zetten, binnen enkele jaren 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, 
hetgeen leidt tot onvoorziene externe inhuur en/of werving- en 
selectietrajecten.
3.Ziekteverzuim: het risico op ziekteverzuim door hoog ervaren 
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 ontsloten/gedeeld wordt intern en met externe partijen, 
dit vraagt om extra onvoorziene investeringen om kennis te delen.
7.Integriteit beveiliging data: het risico op uitval 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 hetgeen leidt tot hogere kosten voor de inzet van bijvoorbeeld 
brandweervrijwilligers, wat niet volledig is meegenomen in de 
begroting.
9.Het risico dat door in werking treding van de WNRA de vrijwilligers 
betaalde beroepskrachten dienen te 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, hetgeen 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 en het risico op uitbraak van ziekte vergroot wordt,
hetgeen leidt tot de noodzaak tot actievere voorlichting van ouders en 
extra communicatiecampagnes en tot extra inzet bij een 
daadwerkelijke uitbraak van een infectieziekte.

Eigen vermogen 31-12-2020 € 2.770.000

Vreemd vermogen 31-12-
2020

€ 57.042.000

Resultaat 2019 € 646.000
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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 € 25.852

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 de uitvoering van VTH taken en 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 de RUD LN is 
blootgesteld. Een aantal risico's zijn afgedekt met verzekeringen. Denk 
daarbij aan de aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering.
ln het kader van de opstelling 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 conform de GR.
Er wordt bewust voor 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 dienen deelnemers deze extra kosten te betalen 
conform de GR.

Eigen vermogen 31-12-2020 € 125.000

Vreemd vermogen 31-12-
2020

€ 1.372.000

Resultaat 2019 € 0
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Module Gemeenschappelijke Regeling

Vestigingsplaats Venray

Website https://sociaaldomein-limburgnoord.nl

Gemeentelijk belang De MGR is eind 2014 opgericht. 
Aanleiding voor de instelling van deze gemeenschappelijke regeling 
zijn de drie decentralisatieopgaven (Jeugdwet, Wmo en 
Participatiewet) en de hierbij gewenste transformaties.
Gemeenten pakken de meeste taken lokaal op. Echter, voor een aantal
opgaven is regionale samenwerking noodzakelijk.
De MGR is opgericht om de samenwerking in het sociaal domein op 
uitvoerend niveau vorm te geven. Deze samenwerking beperkt zich 
vooralsnog 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 € 92.605

Vertegenwoordiging Wethouder Pekema

Beleidsverantwoording In februari 2017 heeft het algemeen bestuur het Ontwikkelingsplan 
vastgesteld. Dit plan geeft duidelijkheid over de koers voor de 
komende jaren en de rolverdeling tussen gemeenten en MGR. De 
richting waarin de samenwerking zich verder ontwikkelt bestaat uit 
een tweetal ontwikkelingen:
- 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 (3) het 
leveranciersmanagement.
- 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 beoogt de inkoopfunctie te laten functioneren in een 
structurele samenwerking met aanbieders en het werken in 
multifunctionele teams. En wordt de strategie verlegd van inzet op 
prijzen naar totale kosten in de keten en waardecreatie.

Risico's De risico’s die binnen de MGR en het RBO op dit moment onderkend 
worden, naast het niet realiseren van te leveren prestaties, zijn de 
volgende:
-Risico op onvoorziene budgetoverschrijdingen. 
-Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel. 
-Beschikbaarheid ICT-voorzieningen
-Het vervolgen van de prestaties van aanbieders. 
-Nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving binnen het sociaal 
domein.
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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 31-12-2020 0,00

Vreemd vermogen 31-12-
2020

nnb

Resultaat 2019 € 164.631 (exclusief btw); € 202.426 (inclusief btw)
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Werkvoorziening Aanvullende Arbeid Venlo e.o. (WAA)

Vestigingsplaats Venlo

Website http://www.waagroep.nl

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

Gemeentelijk aandeel € 180.840

Vertegenwoordiging Wethouder Pekema

Beleidsverantwoording De strategische koers is verder vertaald in onderstaande door het 
Bestuur vastgestelde strategische uitgangspunten en beleidslijnen:  
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- maatgevend. Het Werkgevers Servicepunt (WSP), 
bestuurd vanuit het Werkbedrijf en de in het WSP samenwerkende 
partners, is in deze strategie vanuit (semi-)overheidszijde het regie- en 
coördinatiecentrum voor de arbeidsmarkt regionale vraagstukken van 
vraag- en aanbod. 
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 aanbod van werkplekken aan SW-medewerkers uit de 
Beschutte Wsw groep alwaar zij (financieel) verantwoordelijk voor zijn 
onder de Wsw. Dit betreft SW-medewerkers met een loonwaarde van 
maximaal 30% van minimumloon of lager. 
3. De betreffende SW-medewerkers blijven formeel in dienst bij het 
Schap WAA. 
WAA is daarmee omgevormd tot een sociaal duurzaam 
detacheringsbedrijf voor de resterende WsW-doelgroep.          

Risico's Als de belangrijkste risico's zien wij:
- optimalisatie - en finetuning proces; 
Er is vanaf 2014 door het bestuur een financieel kader bepaald voor de
WAA waarin is aangegeven dat er een sterke verbetering van het 
bedrijfsresultaat vanaf 2015 tm 2020 dient te worden gerealiseerd 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 evident 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.
- Mogelijke herijking bestuurlijke constellatie WAA;
Gemeente Venlo is al enkele jaren aan het onderzoeken of ze een stap 
wil zetten om al haar activiteiten in het kader van de Participatiewet 
integraal binnen haar eigen gemeentelijk domein.
- Risico's uit hoofde van WSW;
Het is niet uit te sluiten dat de rijksbezuinigingen op de WsW in de 
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toekomst verder zullen gaan.

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

Eigen vermogen 31-12-2020 € 3.960.000

Vreemd vermogen 31-12-
2020

€ 2.001.000

Resultaat 2019 - € 391.000
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Biblio+

Vestigingsplaats

Website

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

Gemeentelijk aandeel € 221.700

Vertegenwoordiging Wethouder Roefs

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

Risico's Financieel zit Biblioplus op koers om vanaf 2021 het boekjaar met een 
positief exploitatieresultaat te kunnen gaan afsluiten. 
Voorwaarde daarbij is dat de organisatie aan de inkomstenkant in 
rustig vaarwater moet kunnen blijven. 

Eigen vermogen 31-12-2020 € 425.437

Vreemd vermogen 31-12-
2020

€ 660.999

Resultaat 2019 - € 80.383
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Omnibuzz

Vestigingsplaats Geleen

Website https://www.omnibuzz.nl

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

Gemeentelijk aandeel € 183.382

Vertegenwoordiging Wethouder Roefs

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. Onm te kunnen 
sturen op de best passende vervoersoplossingen, is Omnibuzz 
ingericht als mobiliteitscentrale. Bij het realiseren van haar ambities 
gaat Omnibuzz uit van drie pijlers:
- het kantelen van vervoer en het gebruik van OV stimuleren;
- het efficienter organiseren van doelgroepenvervoer;
- Omnibuzz als slimme organisatie. 

Risico's De geactualiseerde ingeschatte risico’s van de 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. Continuiteit risico ten gevolge van serverbeheer.
Voor de geïdentificeerde risico’s geldt dat Omnibuzz passende 
maatregelen treft om deze risico’s te mitigeren en beheersbaar te 
houden.
Op basis van een impactanalyse is de minimum (€520.000) en 
maximum (€1.308.000) stand van de algemene reserve berekend. 
Het saldo primo 2019 (€ 920.783) ligt binnen deze bandbreedte. 

Eigen vermogen 31-12-2020 nnb

Vreemd vermogen 31-12-
2020

nnb

Resultaat 2019 € 186.989
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Paragraaf G Grondbeleid 

Algemeen 
Door middel van het grondbeleid kan de gemeente invloed uitoefenen op de wijze waarop de gronden 
worden gebruikt. Sturing van het grondgebruik door middel van het grondbeleid draagt bij aan de 
realisatie van doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en 
financiën. 
Onder grondbeleid verstaan we het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om
de vastgestelde ruimtelijke, en deels ook economische, doelstellingen te realiseren. 
Het grondbeleid heeft een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de financiële 
risico's zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. 

Het grondbeleid heeft als beleidsdoelstelling het voeren van een actieve grondpolitiek waarbij door 
middel van het opstellen van bestemmingsplannen woningbouwmogelijkheden in alle kernen worden 
gecreëerd.

In de nota grondbeleid van 27 maart 2012 is bepaald dat er een jaarlijks overzicht van de 
exploitatieopzetten wordt gepresenteerd aan de raad. In december 2020 zal een herschreven nota 
grondbeleid aan uw raad worden aangeboden. Het voorstel voor tussentijdse winstnemingen en 
afsluiten van plannen wordt bij het afsluiten van de jaarrekening 2020 gedaan. 

Bij actief grondbeleid koopt de gemeente zelf als marktpartij gronden en panden aan, maakt bouw- en 
woonrijp en verkoopt de bouwrijpe gronden vervolgens ten behoeve van de ontwikkeling daarvan. 
Op deze manier verschaft de gemeente zichzelf 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. 
De notitie herziening BBV grondexploitatie geeft de berekeningsmethode voor de toe te passen 
rekenrente. Dit percentage is voor de gemeente Bergen 0,96%.
 
Regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg 
In de raad van oktober 2020 zal de regionale woonvisie worden gedeeld met raadsleden en leden van 
de commissie Ruimte & Economie. 
Het woningbouwprogramma wordt na inspraak van commissie en raad door het college vastgesteld. 
De prioriteit van woningbouw geeft richtlijnen voor de toekomst van het grondbedrijf.
In de raad van september 2020 is de regionale visie vastgesteld.

Financiële positie 
Voor het grondbeleid is er een reserve grondbedrijf vastgesteld. Deze reserve dient voor de opvang 
van toekomstige negatieve exploitatieresultaten van de complexen van het grondbedrijf en voor de 
aanleg van eventuele bovenwijkse voorzieningen. De stand van de reserve grondbedrijf is momenteel 
€ 1.006.862. 

 In het plan Droogstal te Wellerlooi zijn in 2019, zes kavels voor halfvrijstaande woningen 
verkocht.

 Er zijn in 2020 twee kavels voor een vrijstaande woningen in het plan Afferdse Heide verkocht. 
 In 2020 zijn in het plan St Jozefstraat vier kavels verkocht voor starterswoningen. In 2019 

heeft Destion één kavel gekocht voor vijf appartementen te bouwen, bestaande uit 
multiwoningen voor ouderen (2) en één en twee persoonshuishoudens. 

 Parameters: wij rekenen in onze exploitatieopzetten met een kostenindex op bouwrijp maken 
van 4,2%. Voor de grondopbrengsten passen wij geen indexatiepercentage toe. 

 De stand van de reserve grondbedrijf per 31 december 2020 bedraagt € 1.006.862. 
 Het saldo van de voorziening Alverman bedraagt momenteel € 279.932, zijnde het tekort op 

dit plan.

Reserve  grondbedrijf

Stand 1.1.2020 Winstafroming 2019 Afsluiting KOBS Stand 31.12.2020

783.390 207.797 15.675 1.006.862
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Tussentijds winst nemen 
Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover 
voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent echter niet dat pas winst moet worden genomen bij het 
afsluiten van het grondexploitatiecomplex. Voor winstneming geldt het 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. Indien aan de volgende 
voorwaarden is voldaan, bestaat er voldoende zekerheid om winst te kunnen nemen: 
 Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat én
 De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht én
 De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).
 De winstafroming voor 2019 bedraagt € 207.797.
 Het plan KOBS-locatie is in 2019 afgesloten met een positief saldo van € 15.675. Dit winstsaldo is 

toegevoegd aan de reserve grondbedrijf.

tabel PH1 in uitvoering zijnde plannen 

Plaats Plan Verwacht saldo 31-12-
2020

Afrondin
g

Restant kavels 1-9-
2020

Afferden Alverman -279.932 2026 15

Afferden Afferdse Heide 296.560 2023 9

Bergen Flammert 10.582 2020 0

Wellerlooi Vliespas/Gielenkamp 725.237 2024 14

Well Kasteellaan 0 2021 2

Siebengewald St. Jozefstraat 117.878 2024 14

Totaal  Voordelig saldo 870.325   

 Het bestemmingsplan Alverman is vastgesteld. De 15 bouwkavels worden uitgegeven. We 
zullen binnenkort gaan opstarten en gaan er van uit dat de kavels in de jaren 2021 t/m 2025 
worden verkocht. Het voorziene tekort van ongeveer € 280.000 van het complex van de 
Alverman wordt gedekt door de voorziening complex Alverman. 

 Het plan Afferdse Heide is in exploitatie. Er zijn inmiddels 15 kavels voor vrijstaande woningen
uitgegeven. Destion heeft een plan van acht seniorenwoningen, woonkamerproject en de 
bouw van acht multiwoningen voltooid. 

 Destion gaat eind 2020 op hoek Verlengde Boterdijk en Nieuweweg een nieuw plan 
ontwikkelen voor acht multiwoningen en drie eengezinswoningen; de gemeente Bergen 
participeert in dit plan. 

 In het bestemmingsplan Flammert is één kavel verkocht aan De Stichting Regionale 
ambulance voorziening Limburg Noord voor een nieuwe ambulancepost, dit levert een 
voordeel op van ongeveer € 25.434. 

 De stallen aan de Gochsedijk in Siebengewald zijn in 2020 gesloopt. Op deze locatie worden 
in de toekomst vrijstaande woningen gebouwd. 

 Er vindt voorlichting plaats om een CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) project op 
te starten in de gemeente Bergen.  

Gronden verkocht door gemeente Bergen:

huurwoningen

Uitgegevens kavels gemeente Bergen vrijstaand halfvrijstaand multiwoningen rijen/starter Totaal

2018 6 8 5 1 20

2019 1 8 5 3 17

2020  t/m  augustus 4 4 8

Opties 2020 t/m augustus 8 10 18
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Bijlagen

90



Bijlage 1 Begroting evenwicht

Recapi tulatie begroti ngsevenwicht Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2023

totaal waarvan totaal waarvan totaal waarvan totaal waarvan

incidenteel structureel incidenteel structureel incidenteel structureel incidenteel structureel

Lasten programma 1 16.562 563 15.999 15.977 13 15.964 15.965 15.965 15.965 15.965

Lasten programma 2 6.988 6.988 6.938 6.938 6.887 6.887 6.887 6.887

Lasten programma 3 2.421 8 2.413 2.740 2.740 2.591 2.591 2.706 2.706

Totaal lasten programma's 25.971 571 25.400 25.655 13 25.642 25.443 0 25.443 25.558 0 25.558

Baten Progra mma 1 -3.023 0 -3.023 -3.031 -3.031 -3.031 -3.031 -3.031 -3.031 

Baten Progra mma 2 -1.498 -40 -1.458 -1.458 -1.458 -1.458 -1.458 -1.458 -1.458 

Baten Progra mma 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal baten programma's -4.521 -40 -4.481 -4.489 0 -4.489 -4.489 0 -4.489 -4.489 0 -4.489 

Totaal saldo programma's 21.450 531 20.919 21.166 13 21.153 20.954 0 20.954 21.069 0 21.069

Lasten a lgemeen dekkingsmiddel 515 515 430 430 592 592 552 0 552

Lasten Overhead 6.839 6.839 6.869 6.869 6.858 6.858 6.857 0 6.857

Lasten vennootschapsbelasti ng 0 0 0 0 0 0 0 0

Lasten Onvoorzien 548 548 0 348 348 0 368 368 0 254 254 0

Totaal Lasten diverse 7.902 548 7.354 7.647 348 7.299 7.818 368 7.450 7.663 254 7.409

Baten a lgemeen dekkingsmiddel -28.594 -545 -28.049 -28.610 -28.610 -28.616 -28.616 -28.651 -28.651 

Baten Overhead 0 0 0 0 0 0

Baten vennootschapsbelas ting 0 0 0 0 0 0

Baten onvoorzien 0 0 0 0 0 0

Totaal baten diverse -28.594 -545 -28.049 -28.610 0 -28.610 -28.616 0 -28.616 -28.651 0 -28.651 

Totaal saldo diverse -20.692 -545 -28.049 -20.963 0 -28.610 -28.616 0 -28.616 -28.651 0 -28.651 

758 -14 -7.130 203 13 -7.457 -7.662 0 -7.662 -7.582 0 -7.582 

Storting in reserves 354 0 354 356 0 356 356 356 356 356

Ontrekking a an reserves -1.112 -1.112 -559 -559 -512 -512 -436 -436 

Geraamd resultaat -758 0 -758 -203 0 -203 -156 0 -156 -80 0 -80 

Totale s tructurele las ten 33.108 33.297 33.249 33.323

Totale s tructurele baten -33.642 -33.658 -33.617 -33.577 

Saldo structurelel lasten/baten -534 0 0 -361 0 0 -368 0 0 -254 

Totale saldo van baten en lasten 

van de thema;'s en diverse
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Bijlage 2 Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans  (x € 1.000) Realisatie Begroting

Balans   2019 2020 2021 2022 2023 2024

Activa

(im)materiele activa 22.090 22.114 30.900 30.127 28.901 27.126 

financiele activa kapitaalverstrekking 641 611 582 552 522 492 

leningen 127 107 89 79 67 56 

Uitzetting > i jaar 0 0 0 0 0 0 

totaal vaste activa 22.858 22.832 31.571 30.758 29.490 27.674 

Vlottende activa 
voorraad 
bouwgronden 1.985 2.290 2.312 2.335 2.357 2.379 

Uitzetting < 1 jaar 4.544 4.543 4.543 4.543 4.543 4.543 

liquide middelen 263 263 -10.965 -11.331 -11.169 -10.382 

Overlopende activa 566 566 566 566 566 566 

totaal vlottende activa 7.358 7.662 -3.544 -3.887 -3.703 -2.894 

Totaal generaal activa 30.216 30.494 28.027 26.871 25.787 24.780 
Passiv
a

eigen vermogen 12.985 10.960 10.201 9.998 9.842 9.762 

Voorzieningen 2.851 3.338 2.980 3.027 3.099 3.172 

Vaste schulden 925 10.350 9.000 8.000 7.000 6.000 

Totaal vaste passiva 16.761 24.648 22.181 21.025 19.941 18.934 

vlottende schuld 10.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 

Overlopende passiva 2.947 3.338 3.338 3.338 3.338 3.338 

Totaal vlottende passiva 13.455 5.846 5.846 5.846 5.846 5.846 

totaal generaal passiva  30.216 30.494 28.027 26.871 25.787 24.780 
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Overzicht lasten en baten per thema  

   

  Begroting 2021

Nr Thema Lasten baten Saldo

1.1 Vitale gemeenschappen 1.499 641 858

1.2 Algemene basisvoorzieningen 2.885 31 2.854

1.3 Maatwerkvoorzieningen 12.178 2.897 9.281

2.1 Milieu en Duurzaamheid 3.018 489 2.529

2.2 Openbare Ruimte 3.230 388 2.842

2.3 Ruimtelijke Ontwikkeling 471 340 131

2.4 Economie, recreatie en toerisme 623 802 -179

3.1 Algemeen Bestuur 1.205 9 1.196

3.2 Publieke Dienstverlening 477 241 236

3.3 Veiligheid 1.286 98 1.188

3.4 Financiën 515 28.291 -27.776

3.5 Overhead 6.840 0 6.840

  Totaal thema 34.227 34.227 0

Overzicht lasten en baten per taakveld    

  Begroting 2021
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Nr. Taakveld Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 1.147 9 1.138

0.10 Mutaties reserves 354 1.112 -758

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0

0.2 Burgerzaken 436 241 195

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 72 120 -48

0.4 Overhead 6.840 0 6.840

0.5 Treasury 30 867 -837

0.61 OZB woningen 0 1.526 -1.526

0.62 OZB niet-woningen 0 774 -774

0.64 Belastingen Overig 171 1 170

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 21.992 -21.992

0.8 Overige baten en lasten 236 0 236

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.139 98 1.041

1.2 Openbare orde en veiligheid 256 0 256

2.1 Verkeer en vervoer 2.016 20 1.996

2.4 Economische havens en waterwegen 52 0 52

3.1 Economische ontwikkeling 0 0 0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 61 570 -509

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 82 10 72

3.4 Economische promotie 221 548 -327

4.1 Openbaar basisonderwijs 126 0 126

4.2 Onderwijshuisvesting 342 0 342

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 763 236 527

5.1 Sportbeleid en activering 57 0 57

5.2 Sportaccommodaties 393 7 386

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 633 1 632

5.5 Cultureel erfgoed 41 0 41

5.6 Media 242 0 242

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 883 208 675

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.010 187 823

6.2 Wijkteams 402 0 402

6.3 Inkomensregelingen 3.031 2.531 500

6.4 Begeleide participatie 3.350 48 3.302

6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.404 14 2.390

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.561 0 2.561

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 27 0 27

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 695 0 695

7.1 Volksgezondheid 542 0 542

7.2 Riolering 1.208 1.373 -165

7.3 Afval 1.253 1.380 -127

7.4 Milieubeheer 355 0 355

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 36 15 21

8.1 Ruimtelijke ordening 266 20 246

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 119 55 64

8.3 Wonen en bouwen 375 264 111

  Totaal taakveld 34.227 34.227 0

Bijlage 3 Reserves en voorzieningen

RESERVES Bedragen x € 1.000    

2021 Stand  1-1 Vermeerderinge
n

Verminderingen Stand 31-
12

Algemene reserves        

Reserve buffer 3.209 0 112 3.097
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Niet vrij reserve 1.061     1.061
Niet vrij Essentgelden 2.407     2.407

Totaal algemene reserves 6.677 0 112 6.565

Bestemmingsreserves        

Economische toeristische projecten 114 20   134

Verbetering gemeentehuis 125     125

Multifunctionele accomodaties 545 0 545 0

Fietspad Afferden siebengewald 90     90

Egalisatie grondbedrijf 1007     1.007

Totaal bestemmingsreserves 1.881 20 545 1.356

Bestemmingsreserves kapitaallasten        

Algemene reserve 365   36 329

Groenstroken 60   5 55

Straatverlichting 389 87 45 431

Huisvesting onderwijs 29   1 28

Energielandschap Wells meer 453   35 418

Bergse Heide weg 168   8 160

Gemeentehuis 2   2 0

Infrastructuur 936 247 324 859

Totaal bestemmingsreserves kapitaallasten 2.402 334 456 2.280 

Totaal Reserves 2021 10.960 354 1.113 10.201

2022 Stand  1-1 Vermeerderinge
n

Verminderingen Stand 31-
12

Algemene reserves        

Reserve buffer 3.097 0 111 2.986
Niet vrij reserve 1.061     1.061
Niet vrij Essentgelden 2.407     2.407

Totaal Algemene reserves 6.565 0 111 6.454

Bestemmingsreserves        

Economische toeristische projecten 134 20   154

Verbetering gemeentehuis 125     125

Multifunctionele accomodaties 0 0 0 0

Fietspad Afferden siebengewald 90     90

Egalisatie grondbedrijf 1007     1.007

Totaal bestemmingsreserves 1.356 20 0 1.376

Bestemmingsreserves kapitaallasten        

Algemene reserve 329   36 293

Groenstroken 55   5 50

Straatverlichting 431 89 44 476

Huisvesting onderwijs 28   1 27

Energielandschap Wells meer 418   35 383

Bergse Heide weg 160   7 153

Gemeentehuis 0   0 0
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Infrastructuur 859 247 318 788

Totaal bestemmingsreserves kapitaallasten 2.280 336 446 2.170 

Totaal Reserves 2022 10.201 356 557 10.000

2023 Stand  1-1 Vermeerderinge
n

Verminderingen Stand 31-
12

Algemene reserves        

Reserve buffer 2.986 0 112 2.874
Niet vrij reserve 1.061     1.061
Niet vrij Essentgelden 2.407     2.407

Totaal Algemene reserves 6.454 0 112 6.342

Bestemmingsreserves        

Economische toeristische projecten 154 20 0 174

Verbetering gemeentehuis 125     125

Multifunctionele accomodaties 0   0 0

Fietspad Afferden siebengewald 90   0 90

Egalisatie grondbedrijf 1.007     1.007

Totaal bestemmingsreserves 1.376 20 0 1.396

Bestemmingsreserves kapitaallasten        

Algemene reserve 293   24 269

Groenstroken 50   5 45

Straatverlichting 476 89 43 522

Huisvesting onderwijs 27   2 25

Energielandschap Wells meer 383   35 348

Bergse Heide weg 153   8 145

Gemeentehuis 0 0 0 0

Infrastructuur 788 247 285 750

Totaal bestemmingsreserves kapitaallasten 2.170 336 402 2.104 

Totaal Reserves 2023 10.000 356 514 9.842

2024 Stand  1-1 Vermeerderinge
n

Verminderingen Stand 31-
12

Algemene reserves        

Reserve buffer 2.874   112 2.762
Niet vrij reserve 1.061     1.061
Niet vrij Essentgelden 2.407     2.407

Totaal Algemene reserves 6.342 0 112 6.230

Bestemmingsreserves        

Economische toeristische projecten 174 20   194
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Verbetering gemeentehuis 125     125

Multifunctionele accomodaties 0     0

Fietspad Afferden siebengewald 90     90

Egalisatie grondbedrijf 1.007     1.007

Totaal bestemmingsreserves 1.396 20 0 1.416

Bestemmingsreserves kapitaallasten        

Algemene reserve 269   24 245

Groenstroken 45   5 40

Straatverlichting 522 89 42 569

Huisvesting onderwijs 25   1 24

Energielandschap Wells meer 348   35 313

Bergse Heide weg 145   7 138

Gemeentehuis 0   0 0

Infrastructuur 750 247 210 787

Totaal bestemmingsreserves kapitaallasten 2.104 336 324 2.116 

Totaal Reserves 2024 9.842 356 436 9.762

VOORZIENINGEN Bedragen x € 1.000    

2021 Stand  1-1 Vermeerderinge
n

Verminderingen Stand 31-
12

Plannen        

Gebouwen 350 67 50 367
Rioleringen 635 486 854 267
Gymlokaal inventaris 36 10 0 46
Speeltoestellen recreatief 21 0 0 21
Reguliere speeltoestellen 28 0 0 28

Totaal plannen 1.070 563 904 729
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Risico en egalisatie        

Pensioenen wethouders 1533 58 95 1.496

Dubieuze debiteuren 45 20 0 65

Dubieuze debiteuren Soza 391 0 0 391

Exploitatie Alverman 280 0 0 280

Lammerskamp 11 0 0 11

Totaal risico en egalisatie 2.260 78 95 2.243

Verplichtingen        

Monumentendagen 7 0 0 7

Totaal verplichtingen 7 0 0 7 

Totaal Voorzieningen 2021 3.337 641 999 2.979

2022 Stand  1-1 Vermeerderinge
n

Verminderingen Stand 31-
12

Plannen        

Gebouwen 367 67 51 383
Rioleringen 267 498 461 304
Gymlokaal inventaris 46 10 0 56
Speeltoestellen recreatief 21 0 0 21
Reguliere speeltoestellen 28 0 0 28

Totaal plannen 729 575 512 792

Risico en egalisatie        

Pensioenen wethouders 1.496 58 95 1.459

Dubieuze debiteuren 65 20 0 85

Dubieuze debiteuren Soza 391 0 0 391

Exploitatie Alverman 280 0 0 280

Lammerskamp 11 0 0 11

Totaal risico en egalisatie 2.243 78 95 2.226

Verplichtingen        

Monumentendagen 7 0 0 7

Totaal verplichtingen 7 0 0 7 

Totaal Voorzieningen 2022 2.979 653 607 3.025

2023 Stand  1-1 Vermeerderinge
n

Verminderingen Stand 31-
12

Plannen        

Gebouwen 383 67 51 399
Rioleringen 304 524 461 367
Gymlokaal inventaris 56 10 0 66
Speeltoestellen recreatief 21 0 0 21
Reguliere speeltoestellen 28 0 0 28

Totaal plannen 792 601 512 881
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Risico en egalisatie        

Pensioenen wethouders 1.459 58 95 1.422

Dubieuze debiteuren 85 20 0 105

Dubieuze debiteuren Soza 391 0 0 391

Exploitatie Alverman 280 0 0 280

Lammerskamp 11 0 0 11

Totaal risico en egalisatie 2.226 78 95 2.209

Verplichtingen        

Monumentendagen 7 0 0 7

Totaal verplichtingen 7 0 0 7 

Totaal Voorzieningen 2023 3.025 679 607 3.097

2024 Stand  1-1 Vermeerderinge
n

Verminderingen Stand 31-
12

Plannen        

Gebouwen 399 67 51 415
Rioleringen 367 524 461 430
Gymlokaal inventaris 66 10 0 76
Speeltoestellen recreatief 21 0 0 21
Reguliere speeltoestellen 28 0 0 28

Totaal plannen 881 601 512 970

Risico en egalisatie        

Pensioenen wethouders 1.422 58 96 1.384

Dubieuze debiteuren 105 20 0 125

Dubieuze debiteuren Soza 391 0 0 391

Exploitatie Alverman 280 0 0 280

Lammerskamp 11 0 0 11

Totaal risico en egalisatie 2.209 78 96 2.191

Verplichtingen        

Monumentendagen 7 0 0 7

Totaal verplichtingen 7 0 0 7 

Totaal Voorzieningen 2024 3.097 679 608 3.168
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Bijlage 4 Overzicht incidentele baten en lasten

Lasten Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Programma 1:
       

Huur Mosaique 17
17.800 12.736 0 0

MFA Alverman
545.000      

Totaal programma 1
562.800 12.736 0 0

Programma 2:
       

n.v.t
       

Totaal programma 2
0 0 0 0

Programma 3:
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Wet electronische publicaties
7.500      

Totaal programma 3
7.500 0 0 0

Totaal generaal lasten
570.300 12.736 0 0

 
       

Baten Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Programma 1:
       

MFA Alverman
  545.000    

Totaal programma 1
0 545.000 0 0

Programma 2:
       

Omgevingsvergunningen
40.000 0 0 0

Totaal programma 2
40.000 0 0 0

Programma 3:
       

n.v.t.
       

Totaal programma 3
0 0 0 0

Totaal generaal baten
40.000 545.000 0 0
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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:

2020 2021 2022

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

1. 758 203 156

2. Mutatie (im)materiële vaste activa 26 -8.739 813

3. Mutatie voorzieningen -207 358 -47

4. -22 -22 -23

5.

547 9.322 -681

Ruimte voor uw toelichting

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeente Gemeente Bergen Lb (0893)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 
(zie BBV, artikel 17c)

Volgens realisatie 
tot en met sept. 

2020, aangevuld 
met raming 

resterende periode

Volgens begroting 
2021

Volgens 
meerjarenraming 
in begroting 2021

w.van.bergen.nl
0485-348329

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

0893

Gemeente

Gemeente Bergen Lb

Berekend EMU-saldo

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst 
bij verkoop (im)materiële vaste activa

2021

EMU210060893.XLS

Wim van Bergen
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Bijlage 6 Beleidsindicatoren

Taakveld Naam Eenheid Bron Bergen Limburg

1 Veiligheid Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Bureau Halt 2019 23,0 125,0

2 Veiligheid Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS 2018 0,4 2,1

3 Veiligheid Geweld en seksuele misdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 2018 3,1 4,6

4 Veiligheid Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS 2018 1,1 3,5

5 Veiligheid Vernieling en misdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 2018 2,7 5,4

6 Economie Functiemenging % Lisa 2019 43,5% 50,3%

7 Economie Vestiging (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners 

tussen 15-74 jaar
Lisa 2019 117,4 114,0

8 Onderwijs Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen Ingrado 2017 0,6 1,5

9 Onderwijs Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen Ingrado 2017 16 25

10 Onderwijs
Vroegtijdig schoolverlaten zonder 

startkwalificaties (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en 

MBO onderwijs
Ingrado 2018 2,0% 2,0%

11 Sport cultuur en recreatie Niet sporters % RIVM, GGD, CBS 2016 51,4% 52,9%

12 Sociaal domein Banen
Aantal per 1.000 inwoners 

tussen 15-74 jaar
Lisa 2019 435,1 626,7

13 Sociaal domein Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen Verwey Jonker instituut 0,43 1,24

14 Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar Verwey Jonker instituut 3,67 6,74

15 Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame 

beroepsbevolking t.o.v. de 

beroepsbevolking

CBS 2019 67,9% 65,9%

16 Sociaal domein Achterstandsleerlingen % Verwey Jonker instituut 9,65% 11,37%

17 Sociaal domein Werkloze jongeren % CBS 2018 1,0% 2,0%

18 Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 1.000 inwoners CBS 2019 20,1 34,3

19 Sociaal domein Lopende re-integratievoorzieningen
Aantal per 1.000 inwoners 15-

64 jaar
CBS 2018 20,4 28,7

20 Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf % jongeren tot 18 jaar CBS 2019 8,1% 12,7%

21 Sociaal domein Jongeren met jeugdbescherming % jongeren tot 18 jaar CBS 2019 1,4% 1,4%

22 Sociaal domein Jongeren met jeugdreclassering % jongeren 12 tot 23 jaar CBS 2019 0,6% 0,3%

23 Sociaal domein Cliënten met maatwerkarrangement WMO Aantal per 1.000 inwoners eigen gegevens 96 100

24 Volksgezondheid en milieu Omvang huishoudelijke afval Kg per inwoner CBS 2018 113,3 120

25 Volksgezondheid en milieu Hernieuwbare elektriciteit % RWS 2018 4,5% 5,4%

26 Vhrosv Gemiddelde WOZ-waarde In euro CBS 2019 218.000   200.000   

27 Vhrosv Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen CBS 2018 6,7 4,2

28 Vhrosv Demografische druk
% groene + grijze druk ten 

opzichte van 20-64 jaar
CBS 2020 74,6% 73,1%

29 Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten 

eenpersoonshuishoudens
In euro COELO 2020 686 734

30 Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten 

meerpersoonshuishoudens
In euro COELO 2020 751 802

31 Bestuur en ondersteuning Formatie Fte per 1.000 inwoners eigen gegevens 8,9 9

32 Bestuur en ondersteuning Bezetting Fte per 1.000 inwoners eigen gegevens 8,7 8,8

33 Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten Kosten per inwoner eigen gegevens € 796 816

34 Bestuur en ondersteuning Externe inhuur
Kosten als % totale loonsom + 

totale kosten inhuur externen
eigen gegevens 0,16% 2,57%

35 Bestuur en ondersteuning Overhead % van totale lasten eigen gegevens 19,9% 17,50%
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Bijlage 7 Investeringskredieten

Investeringskredieten 2019
Begroting

2020
werkelijk

2020
Restant  

Omschrijving 
lasten
2020

lasten
2020

lasten
2020ICT 

Toelichting

Ict-NML 209.746 195.730 14.016 Wordt in 2020 uitgevoerd, maar wel in eigen beheer

Aanschaf software +upgrades 16.313  16.313 Wordt in 2020 uitgevoerd, maar wel in eigen beheer

Vervanging servers automatisering 400.000 382.916 17.084 Wordt in 2020 uitgevoerd, maar wel in eigen beheer

Vervanging bureaustoelen 20.000  20.000 Wordt in 2020 uitgevoerd, maar wel in eigen beheer

Laanbeplanting Siebengewaldsweg -6.466  -6.466 Voorbereidingskosten krediet is overgezet 2021

Vervanging Volkswagen Caddie 22.000  22.000 Vervanging opgeschoven 2020 naar 2021 i.v.m. goede 
technische staat

Vervanging Suzuki 13 17.000  17.000 Daar deze auto nog voldoet aan voorwaarden vervanging in
2022

Vervanging Suzuki 12 17.000  17.000 Daar deze auto nog voldoet aan voorwaarden vervanging in
2022

Sneeuwploeg NIDO 86.111  86.111 Van 2020 naar 2023. Momenteel sneeuwploeg voldoet. 
Vervanging 2023.

Transporter 32.000  32.000 Vervanging opgeschoven 2020 naar 2021 i.v.m. goede 
technische staat

Houtversnipperaar 133.000 74.000 59.000 De versnipperaar is aangekocht in 2020.

2018: Aanleg trottoir Elsterendijk 28.653  28.653 Van 2020 naar 2021 Uitvoering gelijk met project 
verharding Lammerskamp

Dassenraster siebengewaldseweg 22.000  22.000 Doorgeschoven van 2020 naar 2021 gelijk met 
wortelopdruk Siebengewaldseweg.

Verkeersveiligheid N 271 449.961  449.961 Doorgeschoven 2020 naar 2021. De Provincie gaat in 2021 
beginnen met de rotonde in Well

Verkeersveiligheid Siebengewaldseweg 120.141 30.414 89.727 Gedeeltelijk uitgevoerd in 2020. Resterende 
werkzaamheden worden uitgevoerd 2021.

Afbouw Valk straat 66.199 47.625 18.574 Dit werk is gereed. Krediet aframen.

Verbetering Ayerdijk 140.000 4.179 135.821 Project wordt in 2020 uitgevoerd.

Herinrichting Herckenrathstraat 190.000 0 190.000 Verschoven van 2021, naar 2022 en 2023 Diverse projecten 
Nieuw Bergen worden gezamenlijk uitgevoerd.

Herinrichting Pastoorstraat 8.275 3.672 4.603 Het project is afgerond.

Verkeersmaatregelen GVV0 27.066  27.066 Verder werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd

Fase 1 2 en 3 Oranjebuurt 1.755.149 1.254.215 500.934 Dit werk zal in 2020 worden afgerond.  

Verkeersmaatregelen ter hoogte N271 349.067  349.067 Doorgeschoven 2020 naar 2021. De Provincie gaat in 2021 
beginnen met de rotonde in Well

2018: Rehabilitatie wegen 179.341  179.341 De rehabilitatie wordt dit jaar nog uitgevoerd

2019: Rehabilitatie wegen 67.250 52.398 14.852 De rehabilitatie wordt doorgeschoven naar 2020 naar 2021.

2020: Rehabilitatie wegen 504.500 13.320 491.180 De rehabilitatie wordt dit jaar nog uitgevoerd

Half verhard fietspad Ontginningsweg 29.534 8.701 20.833 In 2021 zal worden onderzocht of dit fietspad kan worden 
aangelegd i.v.m. natuurregelgeving.

Herinrichting Kruistraat 569.288 21.681 547.607 De uitvoering van de herinrichting kruisstraat vindt plaats in
2020

Fietspad Ceresheim Petreusheim 73.196 33.152 40.044 Het fietspad Ceresweg-Petrusheim is gereed.

Aanpassing gening tot fietsweg 83.292 3.080 80.212 De aanpassing doorgeschoven van 2020 naar 2021

Fietspad Wezerweg 20.000 1.921 18.079 Het project is afgesloten.

2015-2019 Openbare verlichting 143.644 35.052 108.592 Gedeelte krediet is reeds doorgeschoven naar 2021; 

2020: Openbare verlichting 97.025 6.616 90.409 Deze gelden worden uitgegeven 2021

Baron Liedel en Flodorfstraat 1.480.000  1.480.000 Verschoven van 2020, naar 2021 en 2022 Diverse projecten 
Nieuw Bergen worden gezamenlijk uitgevoerd.

Rijbaan Lammerskamp 120.000  120.000 Verschoven van 2020 naar 2021. Gelijktijdig met aanleg 
trottoir Elsterendijk. 

Meindert Hobbemastraat 570.000 5.000 565.000 Doorgeschoven van 2020 naar 2021

104



Bermen buitengebied 400 400 0 Het project is afgesloten.

Waterproblematiek Bergen 54.686 15.963 38.723 Deze werkzaamheden zullen ook doorlopen 2021

Dijkversterkingen 52.518 11.093 41.425 Deze werkzaamheden zullen ook doorlopen 2021

Bouwk voorz Asseldonk 6.461 954 5.507 Betreft de verbouwings/opleverings punten van de 
bibliotheek in den Asseldonk. (Zoals extra Wc's en 
aftimmerwerk)

Renovatie toren Bergen 30.000 0 30.000 Doorgeschoven van 2020 naar 2021

Bezoekerscentrum Nationaal Park 25.407 0 25.407 Werkzaamheden op parkeerplaats nog uit te voeren samen 
met Limburgs Landschap in 2020

Investprgr Riolering &water 2014-2019 852.000 28.242 823.758 Al deze projecten zijn herzien in nieuw vastgesteld GRP

Energietransitie 90.332 35.711 54.621 Krediet loopt door tbv programma VerduurSamen2030

gemeensch VTH infovoorziening 96.000 0 96.000 In juli 2019 is begonnen met een Kick off voor onze 
gemeente. Vanwege de hoeveelheid aanpassingen die 
inmiddels uitgevoerd zijn in het pakket heeft er een forse 
vertraging plaatsgevonden. 

Herziening BP buitengebied 20.540 6.700 13.840 Er heeft in 2019 een beroepsprocedure plaatsgevonden. 
N.a.v. hiervan heeft de gemeenteraad op 12 nov.19 een 
herstelbesluit genomen. In 2020 gaan wij verder met een 
herziening van het bestemmingsplan

Aanleg glasvezel buitengebied 100.000 1.120 98.880 De werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd.

Maaspark Well 5.671.309 67.303 5.604.006 Informatie over dit krediet via aparte raadsinformatiebrief

Implementatie omgevingswet 500.000 0 500.000 De kosten voor automatisering, cursussen, inhuur externen 
i.v.m. implementatie omgevingswet worden uitgegeven 
2021 en 2022

         
TOTAAL 15.539.938 2.341.158 13.198.780  
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