
UITNODIGING 

Onderwerp : Informatie- presentatiebijeenkomst
Datum : 21 januari 2021
Aanvang : 19.30 uur 
Locatie : Digitale bijeenkomst

Agenda:

19.30 uur Opening door voorzitter Mariëlla van Kranenburg

19.30-20.00 uur Raadsgesprek 
(U kunt zich aanmelden voor het raadsgesprek tot en met maandag 
18 januari via de raadsgriffier Ad Anthonissen telefoonnummer 06-51073692. De 
volgorde van aanmelden (2 sprekers), is de volgorde van spreken. U moet wel 
vanaf de start van het raadsgesprek (19.30 uur) aanwezig zijn.)
Onderwerpen:

Participatie van omwonenden en belangstellenden door nieuwe ontwikkelingen in het Oude Hof. 
Er wordt gesproken vanuit de Stichting tot Behoud van het Oude Hof en vanuit de Stichting 
Behoud Bouwkunst Bergen.

20.00-21.00 uur Presentatie 1e bevindingen integraal advies Kranenburgh
Omschrijving: Verzoek is om een presentatie te mogen geven om de raad te informeren 
over de eerste bevindingen van het integraal advies van bureau RaadSaam-BMC en 
bureau Berenschot. 
Deze bijeenkomst is een vervolg op de Benen Op Tafel sessie van maart jl. waarin is 
toegezegd de raad op de hoogte te houden van de bevindingen. 
Bureau Berenschot heeft het aanvullende onderzoek verricht naar het verdienvermogen 
van Kranenburgh, en heeft vervolgens beide onderzoeken samengevoegd. Bureau 
Berenschot presenteert de bevindingen.

 Alvorens het Eindadvies definitief af te ronden en over te kunnen gaan tot besluitvorming 
is het van belang om peilen hoe de eerste bevindingen worden ontvangen door de raad 
aangezien deze van invloed zijn op de structurele subsidierelatie met Kranenburgh 
alsmede de opties voor het realiseren van een nieuw depot. Na de informatieavond wordt 
het Eindadvies definitief afgerond. 

 Tijdens de sessie zullen de bevindingen door bureau Berenschot kort worden uiteengezet 
en toegelicht. Tevens is er een mogelijkheid voor vragen. Er zullen geen stukken zijn om 
uit te delen, aangezien het hier gaat om eerste (concept)bevindingen en geen definitief 
advies. (Mocht het nodig zijn de presentatie te delen zodat raadsleden tijdens de 
presentatie kunnen meelezen, dan kan dat natuurlijk)

 Het definitieve rapport wordt als onderdeel van de besluitvormende stukken aan de raad 
gestuurd, naar verwachting voor de raad van april 2021.

21.00-22.00 uur Presentatie kunst- en cultuurnota
Verzoek is om een presentatie te mogen geven om de raad te informeren over het eerste 
concept van de kunst- en cultuurnota en de denkrichtingen die daar bij horen. De raad gaf 
opdracht in het nieuwe coalitieakkoord Nieuw Vertrouwen om een nieuwe nota te 
bewerkstelligen.
De raad is reeds geïnformeerd in de raadsnieuwsbrief van 2 december 2020, dat het 
college is begonnen met een participatietraject in november en december 2020 voor de 
nieuwe cultuurnota. Dit proces wordt begeleid door Twijnstra en Gudde. Het ophalen van 
input bij de inwoners van gemeente bergen is een van bouwstenen voor de nieuwe 
cultuurnota. Andere bouwstenen zijn het coalitieakkoord Nieuw Vertrouwen, de visie van 
Cultureel Bergens Platform en de evaluatie van de huidige nota: Kunst in het Hart.
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22.00-22.30 uur Doelgroepenverordening
Voor de bespreking van dit onderwerp zijn de volgende vragen vanuit fracties ontvangen. 
1. Wat is het juridisch kader van de doelgroepen verordening? 
Welke wetgeving is van toepassing en wanneer?
Welke ruimte biedt het juridisch kader dat van toepassing is?
Wat zorgt ervoor dat Haarlem en Zaanstad voor verschillende richtingen kiezen in de 
doelgroepenverordening hebben gekozen en wat betekent dit voor de juridische 
haalbaarheid? Wat zijn de juridische gevolgen van de keuzes? 

2. Eigen vermogen
Wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot eigen vermogen; vooral gelet op kleine 
zelfstandigen (ZZP-ers) zonder pensioen maar met een groter vermogen dan €40.000 
eigen geld, maar jaarlijkse beperkte inkomsten.

3. Afmetingen
Met het aangeven van afmetingen lijkt sociale huur zich primair toe te spitsen op kleine 
appartementen en geen grondgebonden woningen voor gezinnen. Is dit correct? En zo ja 
wat zijn de redenen hiervoor? En welke mogelijkheden zijn er om diversiteit in de wijken te 
brengen? E.e.a. ook als doorkijkje naar de woonvisie zonder nu al tot een definitieve 
keuze te komen maar het wel in lijn te kunnen zien van het geheel.

 
Informatie omtrent de mogelijkheden voor toewijzing van sociale huur op basis van de 
Huisvestingswet. Dit om inzicht te krijgen waarom in de doelgroepenverordening specifiek 
voor de categorieën sociale koop 4. Toewijzen sociale huur en middelhuur een beperking 
is opgenomen voor starters en doorstromers uit de gemeente terwijl voor sociale huur 
geen lokale aanwijzing mogelijk is. Ook hier als doorkijkje naar de woonvisie en zicht te 
bieden op het palet van mogelijkheden voor de woningbouw in onze gemeente (zie ook 
onder 3). 

22.30 uur Sluiting
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