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Beste,

Naar aanleiding van de voorliggende begroting hebben wij de volgende 
vragen:

1. veel beleid gaat uit van inzet van vrijwilligers: hoe staat het met de 
beschikbaarheid van vrijwilligers? Zijn er voldoende aanmeldingen?
Antwoord:
De algemene maatschappelijke trend is dat we vergrijzen, meer mensen 
werken, en daardoor mensen minder tijd ‘over’ hebben om naast hun 
reguliere werk ook als vrijwilliger actief te zijn en vrijwilligers die voor 
corona actief waren niet meer terugkeren als vrijwilliger. 
Binnen de gemeente Bergen hebben wij op dit moment geen signalen dat 
er onvoldoende aanmeldingen zijn. Een en ander is wel afhankelijk van de
vraag. Zo is bijvoorbeeld voor bestuursfuncties lastiger om vrijwilligers te 
vinden.

2. veel beleid is gebaseerd op verdere ambulantisering. Dit vraagt meer 
inzet van professionals. Zijn deze hiervoor wel voldoende beschikbaar?
Antwoord:
Gezien de huidige arbeidsmarkt is dit een punt van aandacht en zorg. In 
de gesprekken met de zorgaanbieders is dit een bespreekpunt.

3. in de toelichting op de woonzorgvisie worden een aantal doelgroepen 
genoemd: is deze lijst van doelgroepen volledig en zo ja: waarom vallen 
statushouders niet onder de woonzorgvisie?
Antwoord:
Deze lijst van doelgroepen is niet volledig. In de woonzorgvisie zullen alle 
doelgroepen van het sociaal domein worden meegenomen.

4a Meer digitalisering: hoe proberen we mensen te bereiken die hierbij 
geen hulp vragen en dreigen tussen wal/schip te vallen 
Antwoord:
Het Sociaal Team organiseert inloop spreekuren waar inwoners ook 
zonder digitale middelen of vaardigheden terecht kunnen. De bibliotheek 
organiseert activiteiten die helpen bij het vergroten van digitale 
vaardigheden.

4b hoe staat het met de Mijn-Bergen app
Antwoord:
De MijnBergen app is in gebruik (via Bergen-nh.nl/app te installeren), 
actueel en in ontwikkeling. We vragen de gebruikers naar hun mening 
over de app. De uitkomst wordt gebruikt voor de doorontwikkeling. 
De volgende aspecten staan momenteel in de planning: 
-  melding raadsvergaderingen, 
-  een link naar de evenementenkalender, 



-  de participatiekalender, 
-  laadpalen en 
-  per 1-1-2023 een link naar Afvalzaken (afvalkalender van de BUCH). 

In de toekomst mogelijk een link naar kaarten met monumenten, 
monumentale bomen en bijvoorbeeld een nieuwe rubriek: ‘doe mee in uw 
wijk’.
Notificaties (een melding/ pop up dat er nieuws is) werken nog niet; dat is 
een technisch probleem met de verschillende versies van Android en 
Apple. 
In overleg met de wethouder starten we een communicatiecampagne op 
de MijnBergen app te promoten.

5. kwartiermaker Kunst & Cultuur begroot voor 2023: wanneer update 
over voortgang & resultaten tot dusverre? om voor toekomst te bepalen 
of deze nog noodzakelijk is
Antwoord:
De kwartiermaker is net begonnen (oktober 2022).
In het eerst kwartaal 2023 worden de bevindingen van de kwartiermaker 
met het college gedeeld. De planning is om uiterlijk in april 2023 een 
voorstel van programma en aanbevelingen te presenteren. Hiervoor wordt
ook de raad uitgenodigd.

6. gezien slechte staat stoplichten: is het onderzoek wel afgerond voordat 
ze definitief niet meer werken maw ontstaan er agv het onderzoek geen 
onveilige situaties?
Antwoord: 
Er wordt onderzocht op welke wijze de verkeerslichten bij Egmond kunnen
worden vervangen. Tot dit duidelijk is, worden de huidige verkeerslichten 
in stand gehouden en worden storingen verholpen. Hiervoor is budget 
vrijgemaakt door het college (€ 15.000 ). Hierdoor is er geen aanleiding 
om aan te nemen dat er door uitvallen van de verkeerslichten gevaarlijke 
situaties ontstaan.

7. we zien dat de kosten voor de weekendmarkten hoger liggen dan de 
opbrengsten? p.57 wat is hier het achterliggende beleid van?
Antwoord:
Gezien de huidige staat van het marktwezen wordt om de markten in 
stand te houden geen 100% kostendekkendheid aangehouden.
Voor 2023 en verder is er beleid in ontwikkeling waarvan de 
besluitvorming afgehandeld wordt via het college.

8.p.73 het risico op Liander is minimaal. Waarop is dat gebaseerd?
Antwoord:
Liander is een leveringsbedrijf (en monopolist) en kan de kosten 
doorbelasten aan de consumenten/afnemers. 
(De reden dat de gemeenten de lening hebben verstrekt is zodat Liander 
tegen lagere rentekosten het geld kan lenen dat nodig is voor de 
aanpassing in het netwerk in verband met de energietransitie. Hierdoor 



zijn er uiteindelijk lagere kosten voor de consumenten/afnemers van 
Liander en dus voor de inwoners van de gemeenten.)

Dank alvast!
Met hartelijke groet,
Alexandra Otto
Fractieleider D66 Bergen
M: 06-83010040


