
1. Wellicht is het aan de raad verstuurt de veiligheidsmonitor 2021 die in 2022 bekend zou 
worden. Ik heb hem vast gemist. Maar kan hem ook niet vinden via de zoekfunctie

De Veiligheidsmonitor 2021 is inderdaad nog niet naar de raad (en college) gestuurd. Het 
streven is nog dit jaar het college en raad te informeren.  

2. Andere vraag; er staat ook IVB integraal veiligheidsbeleid met jaar wordt verlengd en dat 
nieuwe prioritering iom burgemeester geschiedt. Maar stelt de raad juist niet de kaders van 
het IVB en is prioritering daar niet een onderdeel van?

Het klopt dat de raad de kaders van het IVB vaststelt. Dat is ook gebeurd voor het IVB van 
2019-2022. Dit IVB is een jaar verlengd met dezelfde kaders. De raad heeft op 16 december
2021 hiermee ingestemd. Er worden in 2023 dus geen nieuwe kaders vastgesteld. De 
prioriteiten voor 2023 passen in de kaders van het IVB 2019-2022 en worden in overleg met 
de burgemeester uitgevoerd. In de loop van 2023 wordt uw raad betrokken bij het opstellen 
van de nieuwe kaders voor het IVB 2024-2028.

3. In het verleden ontvingen wij als raad altijd een subsidieoverzicht. Dit jaar heb ik hem nog 
niet gezien. Klopt dat? Dat we dit ontvingen was naar aanleiding van een 
rekenkameronderzoek

Het college heeft het overzicht vastgesteld. Hij wordt als bijlage bij de digitale nieuwsbrief 
aan de raad van 7 december gevoegd.

4. Firap en burap
Deze vraag had ik waarschijnlijk bij de agendacommissie moeten stellen, maar we stellen 
alleen de FIRAP vast. Er is veel tijd en energie gestoken in de BURAP, maar wat mag / moet 
ik er nu mee?

Zie in de bijlage wat is afgesproken over de p&c cyclus. Dit is door de raad vastgesteld.
Op bladzijde 7 en 8 staat doelstelling van de voortgangsrapportages. Doel was dat er in de 
commissie een gesprek over de voortgang zou plaatsvinden met college.  Is langzamerhand
echter verworden tot stuk op de ingekomen stukken lijst. 

In de BURAP staat ook project 'In Control of Alcohol&Drugs' is
er wederom een nalevingsonderzoek gedaan naar
de verkoop van alcohol door 18 minners. In
november 2022 worden de resultaten bekend
gemaakt

Zijn deze resultaten inmiddels beschikbaar?

De resultaten van het Nalevingsonderzoek zijn vorige week intern gepresenteerd en hierover
wordt in de loop van woensdagmiddag 30 november een persbericht verzonden. Dat wordt 
ook direct naar de raad gezonden.

Technische vragen
Vanaf december staat in de participatiekalender geen activiteit meer voor participatie. 
Betekent dit dat er op dit moment geen projecten lopen waar participatie nodig is? 
Er lopen op dit moment diverse participatietrajecten. Zo is er op 12 december een 
participatiebijeenkomst gepland voor het Watertorengebied. Directe buren en 
belanghebbenden zijn per brief uitgenodigd. Ook zijn er bijeenkomsten over de nieuwe 



clusterplaatsen in Bergen en Schoorl/Groet. In het nieuwe jaar vindt er participatie plaats 
voor diverse beleidsthema’s en projecten, zoals herinrichtingen (Maesdammerlaan en 
Studler van Surcklaan in Bergen + Trompenbergstraat Egmond aan Zee), het 
Watertorengebied: bouw van de woningen en het toekomstige beeld van Teun de Jager in 
Schoorl. Daarnaast is er sprake van doorlopende participatie, bv door inzet van het 
Klimaatpanel.

Hoeveel mensen nemen op dit moment deel aan het inwonerpanel 
www.ikdenkmeeoverbergen.nl?
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http://www.ikdenkmeeoverbergen.nl/

