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Gemeentenieuws

Ook dit jaar hebben we alle inkomsten en uitgaven van de gemeente Bergen weergegeven in een infographic; een visuele 
weergave die een kijkje geeft in het financiële reilen en zeilen van de gemeente. De Begroting 2023 heeft een omvang van 
circa € 92 miljoen. Dat is een fors bedrag. Dat bedrag geven we uit aan de dienstverlening aan u en andere inwoners en 
wordt verworven via lokale belastingen en geld dat we krijgen van de Rijksoverheid om rijkstaken mee uit te voeren.
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Naast de begroting voor 2023 maakt de gemeente ook een financieel overzicht voor de 
komende jaren; de meerjarenbegroting. Het is goed te weten dat de gemeente Bergen 
een zogenaamd meerjarig sluitende begroting heeft. Dat betekent dat de komende 
jaren de uitgaven in ieder geval gelijk of lager zijn dan de inkomsten. Een begroting is 
natuurlijk een momentopname; er kan altijd iets veranderen waardoor er minder of juist 
meer te besteden is in de toekomst.

	■ ONZEKERHEID

Op dit moment zijn er thema’s die veel, ook landelijke, aandacht vragen en tot onze-
kerheid leiden met betrekking tot financiën en het behalen van doelstellingen. Het gaat 
bijvoorbeeld om de oorlog in Oekraïne, de opvang en huisvesting van asielzoekers en 
statushouders, de krapte op de woningmarkt, de hoge energiekosten en inflatie, de 
krapte op de arbeidsmarkt en de stikstofproblematiek.

De hoge energielasten treffen niet alleen de inwoners van de gemeenten, maar ook 

Begroting 2023
in een oogopslag

€  92.461.414 € 89.488.912

Het jaarlijkse overzicht van inkomsten 
en uitgaven van de gemeente Bergen.

Wat betaal ik in 2023 aan:
Onroerendezaakbelasting*
Afvalstoffenheffing*
 Eenpersoonshuishoudens
 Meerpersoonshuishoudens
Rioolheffing vast bedrag
* gemiddeld

?
€ 569

€ 278
€ 370
€ 185

Inkomsten Uitgaven

€ 32.704.740

€  11.361.000

€  5.023.000

€  3.493.000

€  1.607.000

€  5.469.000

€  3.198.000

€  2.553.740

Onroerendezaakbelasting

Baten Afvalstoffenheffing

Baten Rioolheffing

Leges
omgevingsvergunningen

Opbrengsten 
parkeerbelasting

Toeristenbelasting

Overige leges en belastingen

Lokale heffingen

Andere inkomsten

€ 8.190.701

Grondverkopen

Huren

Dividenden en winsten

Uitname reserves

Overige

€  2.107.625

€  2.136.213

€  542.000

€  502.000

€  2.902.863

Wonen en werken
Afvalverzameling en 
-verwerking en milieu

Economische ontwikkeling 
en haven

Groenaanleg, onderhoud 
en recreatiegebieden

Rioolwerkzaamheden en 
waterbeheer

Ruimtelijke ontwikkeling

Verkeer en parkeren

€  6.031.299

€  1.159.666

€  5.079.357

€  3.116.459

€  4.546.330

€  6.941.640 

€ 26.874.751

Samenleven
Bijstand, begeleiding 
naar werk en 
sociale werkvoorziening

Culturele voorzieningen

Gezondheidszorg

Jeugd en gezin

Maatschappelijke 
ondersteuning

Onderwijs

Opvang en begeleiding 
kwetsbare inwoners

Sportvoorzieningen

€ 8.129.718

€ 2.949.604

€ 1.101.277

€ 6.247.270

€ 5.450.321

€ 2.398.875

€ 6.053.346

€ 2.696.968

€ 35.027.379

Gemeente Bergen bestaat uit de volgende 
kernen: Bergen, Egmond-Binnen, 
Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee, 
Groet en Schoorl.

bergen-nh.nl/begroting

Bestuur en dienstverlening

Veiligheid

Dienstverlening aan inwoners 
en bedrijven

Gemeentelijke organisatie en bestuur

Rente en overige uitgaven

Storting in de reserves

€ 4.674.793 

€ 893.620

€ 15.256.763

€ 2.962.634

€ 3.798.972

€ 27.586.782

Rijk

€  51.565.973

Algemene uitkering

Doeluitkeringen
€  46.391.863 

€  5.174.110

onze maatschappelijke instellingen. Op dit moment wordt daarom onderzocht wat de 
eventuele problemen voor deze instellingen zijn en hoe we daar als gemeenschap bij 
kunnen ondersteunen.

	■ DE LOKALE LASTEN

Het college blijft werken aan een financieel gezonde gemeente, waarin de inkomsten 
en uitgaven in balans blijven. Wij streven naar zo laag mogelijke lasten voor onze inwo-
ners. De OZB en rioolheffing worden in 2023 met slechts 2% verhoogd. De afvalstof-
fenheffing gaat daarentegen met 2% omlaag.
De volledige begroting is te vinden op www.bergen-nh.nl/gemeentebegroting.

Met een vriendelijke groet namens het college van burgemeester en wethouders,

Marco Wiesehahn,
Wethouder Financiën
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 Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Aangevraagd
Adres Omschrijving
Bergerweg ter hoogte van 
huisnummers 68 en 69 in  
Bergen (NH)

het verplaatsen van lichtmast reclame, datum ont-
vangst 10 januari 2023 (Z23 107603)

Dirk Klompweg 106 in Bergen 
(NH)

het kappen van een els, datum ontvangst  
12 januari 2023 (Z23 107945)

Dokter van Peltlaan 69 in Ber-
gen (NH)

het kappen van twee dennen, datum ontvangst  
10 januari 2023 (Z23 107650)

Heereweg (tegenover nr. 350) 
in Groet

het tijdelijk voor 5 jaar gebruiken van een stand-
plaats Volendammer Vishandel Knol, datum ont-
vangst 5 januari 2023 (Z23 106273)

Mezenlaantje 1 in Bergen (NH) het vergroten van de woning, datum ontvangst  
7 januari 2023 (Z23 106934)

Teugelaan 23 in Schoorl het plaatsen van zonnepanelen in de tuin, datum 
ontvangst 11 januari 2023 (Z23 107883)

Weg naar de Bleek 5 in 
Egmond aan den Hoef

het tijdelijk gebruik van agrarische grond voor een 
camperplek, datum ontvangst 9 januari 2023  
(Z23 107467)

Zandweg 20 3 in Egmond aan 
den Hoef

het vergroten van de recreatiewoning, datum ont-
vangst 4 januari 2023 (Z23 106408)

Zeeweg 35 in Bergen aan Zee het plaatsen van twee balkons, datum ontvangst  
9 januari 2023 (Z23 107395)

Op deze aanvragen is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar 
maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Voor meer informatie kunt 
u contact met ons opnemen.

Verleend
Adres Omschrijving
Westerweg 2 in Bergen (NH) het vergroten van de woning, het wijzigen van de 

kozijnindeling en het vervangen van de kozijnen , 
verzenddatum 9 januari 2023 (Z22 095512)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure))
Adres Omschrijving
Verspyckweg 3 in Bergen aan 
Zee

het vergroten van het koloniehuis en het ver-
bouwen en vergroten van het speelhuis tot twee 
woningen (Z22 089442)

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 23 januari 2023 zes weken ter inzage. Tijdens deze 
termijn kan een ieder hierover zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor meer 
informatie kunt u contact met ons opnemen.

Verlengen behandeltermijn
Adres Omschrijving
Dokter van Peltlaan 22 in  
Bergen (NH)

het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum  
6 januari 2023 (Z22 095184)

De beslistermijn voor deze aanvragen is met zes weken verlengd.
Ter info: Sinds 1 juli 2021 geen publicatie meer in Staatscourant. 

Evenementen en overige vergunningen 
Adres Omschrijving
Strand Egmond aan Zee Egmond Wandel Marathon 2023, op zaterdag 21 

en zondag 22 januari 2023, verzenddatum 11 janu-
ari 2023 (Z22 087340)

Binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats:
Ter hoogte van Marshallstraat 29-35 te Egmond aan Zee 

Het verkeersbesluit kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf 20 janu-
ari 2023 ligt het verkeersbesluit 6 weken ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze 
periode kunt u bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Team Verkeer en Vervoer Bergen via 14072.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats

 Vergadering van de gemeenteraad 

Raadsinformatie-avond 
Raadzaal De Beeck / d.d. 26 januari 2023 19.30 uur
Nr. Onderwerp

1 Opening door voorzitter L.Hj. (Lars) Voskuil 19.30 uur
2 Vragenhalfuur
3 Vaststellen van de agenda
4 Toezeggingenlijst en ingekomen stukken:

• Lijst bestuurlijke toezeggingen 
• Verzamellijst ingekomen stukken
Hamer- en/of bespreekstukken afhankelijk van de ARC 
van 19 januari 2023

5 Benoeming twee commissieleden CDA 
(afhankelijk van het presidium van 18/2 die de vereisen controleert)

6 Beëdiging en benoeming plaatsvervangend griffier
7 Voorstel betreft in te stemmen met het plan Dorpsplein centrum Bergen
8 Voorstel betreft het vaststellen van de stedenbouwkundige visie  

Schoorl-centrum
9 Voorstel betreft het plan van aanpak implementatie wijzigingen Wet  

GR 2022-2024 NHN vast te stellen
10 Voorstel betreft het vaststellen van de gedragscode integriteit raad en college
11 Voorstel betreft het vaststellen van het integraal beleidskader sociaal domein 

2023 -2026
12 Voorstel betreft het vaststellen van het protocol veilig werken politieke ambts-

dragers
13 Voorstel betreft de eerste wijziging van de legesverordening Bergen 2023 vast 

te stellen
14 Sluiting

Nieuwe ronde subsidieregeling 
Kunst in de Kern
Tot 1 februari a.s. kunnen (professionele) kunstenaars en culturele organisaties 
weer een aanvraag doen voor de subsidieregeling Kunst in de Kern. Deze subsi-
die is bedoeld voor (professionele) kunstenaars en culturele organisaties. U komt 
in aanmerking als u professionele culturele activiteiten aanbiedt die laagdrempelig 
en algemeen toegankelijk zijn. De regeling is toegespitst op de specifieke eigen-
schappen van de kernen van de gemeente Bergen: cultuurhistorie, (hedendaagse) 
kunsten en natuur. Voor Kunst in de Kern is in totaal € 90.000 beschikbaar; per 
dorpskern is dit € 30.000. Wilt u een subsidie aanvragen? Doe dit dan vóór 1 
februari. Kijk voor meer informatie op www.bergen-nh.nl/aanvragen-en-regelen/
subsidies-kunst-en-cultuur. 

Instagram: volg @Bergen_centrum 
Eind januari start de sloop van de Bakemaflat in Bergen.

Volg de ontwikkelingen in het centrum van Bergen via ons speciale Instagram account.


