Opm: In titel stuk staat kadernota maar wij hebben aangenomen dat het de begroting betreft.
Dag
Op de valreep heb ik nog een paar (niet financiële) technische vragen
Vraag 1
- wat is het huidig gebruik van de mijnBergen ?
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.
Gebruik over de maand oktober 2022:
93 bezoekers
74 unieke bezoekers
623 pagina’s weergaven
Vraag 2 a en b
- op pagina 14 (3e alinea) staat de zinsnede 'dit moet er voor zorgen dat er minderen jongeren
onder de 27 jaar een beroep doen op de regelingen vanuit de participatiewet
Vgr 2a Om hoeveel jongeren gaat het jaarlijks binnen de gemeente Bergen
Vrg 2b en hoeveel jongeren uit de gemeente Bergen vallen daarbij onder het regime van de
Wajong?
2a Antwoord:
Binnen de gemeente Bergen hebben zich 19 jongeren gemeld bij het jongerenpunt.
2b Antwoord:
Jongeren die een Wajong indicatie hebben vallen niet onder de participatiewet.
Vraag 3
- op pagina 15 (2e bolletje) staat in 2023 zijn we aangesloten bij het actieplan brede
schuldenaanpak. In hoeverre sluit dit aan bij de uitvoering van de nota schuldhulpverlening
van de gemeente Bergen
Antwoord:
Het actieplan brede schuldenaanpak sluit in grote lijnen aan bij de uitvoering van de
actieagenda ‘op weg naar een schuldenvrij Bergen’. Het overkoepelende doel is gelijk,
namelijk een betere aanpak van schuldenproblematiek en inzet op preventie. De actieagenda
van Bergen is een concrete uitwerking van dit doel op lokaal niveau, het actieplan brede

schuldenaanpak omvat een bredere aanpak waar verschillende rollen liggen voor ministeries
en voor hen in samenwerking met gemeenten.
Vraag 4
- op pagina 15 (onder “Wat gaan we daar voor doen” punt 2) staat dat er doorontwikkeling
van dashboard die de relevante sturings en beleidsinformatie leveren met betrekking tot de
vastgestelde doelstellingen wordt geborgd
Kunnen wij als raad ook inzicht krijgen in deze dashboards?
Antwoord:
Het dashboard en met name de keuze van de daarin opgenomen indicatoren is nog in
ontwikkeling. Het streven is om een ambtelijk voorstel aan het college aan te bieden in de
eerste helft van 2023.
Opmerking 5
- een klein detail maar bij de MJIP staat Jan Oldenburghlaan het is Jan Oldenburglaan
Antwoord:
Dank, wordt aangepast in systeem zodat het volgende keer is aangepast.
Vriendelijke groet,
Wilma

