
 

Van: Krouwel, H.A. (Henk) [mailto:H.A.Krouwel@bergenopzoom.nl]  

Verzonden: maandag 15 december 2014 15:11 
Aan: Raadslid Kallen, L.H. van der 

CC: Pereira, M.S. (Mary); Velden, P. (Patrick) van der; Graaf, D. (Dave) Van de 

Onderwerp: diverse vragen 11 november BSD 
 
Geachte heer Van der Kallen, 
 
In uw brief van 11 november 2014 stellen u en de heer Mulder ons diverse vragen over woningbouw, 
identiteitswisselingen, regeldruk, afvalbakken en dienstbaarheid ten behoeve van klagende burgers. 
Graag beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt. 
 
Vraag 1 
Recent heeft de provincie Noord/Brabant gemeenten opgeroepen (meer) hun verantwoordelijkheid te 
nemen als het gaat op de woningmarkt, onder andere met de stelling dat ‘alle partijen moeten 
meebewegen naar een evenwicht op de woningmarkt, met lagere prijzen en een ander 
bouwprogramma, ook gemeenten’. Is de gemeente bereid en in staat om aan de provinciale oproep 
gevolg te geven en zo ja, op welke wijze? 
 
Antwoord 1 
Als college delen wij uw standpunt dat alle partijen moeten meebewegen op de woningmarkt. Bergen 
op Zoom geeft reeds gehoor aan deze opgave. Samen met de overige West-brabantse gemeenten én 
de provincie worden ieder jaar woningbouwafspraken gemaakt, die bestuurlijk worden vastgesteld en 
verankerd in de Regionale Agenda Wonen. Een van deze afspraken betreft het werken aan een 
realistische woningbouwportefeuille, waarbij de meest recente provinciale bevolkings- en 
woningbehoefteprognose als richtlijn wordt gehanteerd. In december 2014 worden deze afspraken 
bekrachtigd in het Ruimtelijk Regionaal Overleg (RRO). Met het Beleidsplan Wonen dat in februari 
2014 is vastgesteld heeft de gemeente kwantitatieve keuzes gemaakt (prioriteitslocaties en locaties 
die voorlopig ‘in de koelkast’ gaan) en is inzichtelijk gemaakt welke kwalitatieve opgave we hebben 
(koop/huur, prijssegment, eengezins/meergezins). Ook dit jaar maken we een actualisatie op die 
vraag, die als input dient voor de komende herzieningen van de grondexploitaties en de 
jaarrekening  en die wij kunnen gebruiken in adviezen richting ontwikkelende partijen.  
 
Wijzigingen in programma leiden ook tot wijzigingen van grondprijzen in de grondexploitatie(s). Voor 
de komende herzieningen wordt momenteel onderzoek gedaan naar de hoogte van de gehanteerde 
prijzen in de grondexploitatie(s). Door het college wordt daarbij gekeken (en afgestemd met de raad) 
of de gemeente (financieel) in staat is aan de oproep gehoor te geven.  
 
Vraag 2 
Op 7 april 2014 verscheen het rapport “Legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost-Europa”. 
Hierin zijn problemen/risico’s voor de Nederlandse samenleving in beeld gebracht. In hoeverre is dit 
‘probleem’ ten aanzien van onze bevolkingsadministratie bekend/onderkend? En welke maatregelen 
onderneemt uw college of heeft uw college ondernomen op de vestiging van personen met een, ter 
misleiding van overheden, veranderde naam te voorkomen of te onderkennen op haar mogelijke 
gevolgen? 
 
Antwoord 2 
We zijn op de hoogte van dit probleem. Zo worden bij aanmelding van personen vanuit het buitenland 
de persoonsgegevens nauwkeurig gecontroleerd aan de hand van de overgelegde documenten. 
Verder wordt via een presentievraag richting de landelijke GBAV (Gemeentelijke basisadministratie-
verstrekkingsvoorziening) gecontroleerd of de persoon die zich heeft aangemeld al elders in 
Nederland woonachtig is met (bijna) identieke gegevens. Voordat verdere acties c.q. maatregelen 
worden ondernomen wacht de gemeente Bergen op Zoom de uitwerking van het politierapport af met 
daarin gestelde conclusies en aanbevelingen. Dit rapport zal binnen 6 weken (na 5 november 2014) 
worden toegezonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. 
 
Vraag 3 



Is de gemeente voornemens om zich ten aanzien van het verminderen van regeldruk aan te melden 
voor de pilot “ontslakken” en zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 3 
De vorm van verminderde regeldruk waar u naar verwijst is een vorm van  deregulering die special 
gericht is op gebiedsontwikkeling en concrete bouwprojecten. Dit is een andere vorm van deregulering 
dan welke in de gemeente Hollands Kroon mogelijk gaat plaatsvinden. Als college volgen we de 
initiatieven op het terrein van deregulering en daar waar wij als gemeente menen dat deze een 
meerwaarde opleveren en ook haalbaar zijn, zullen wij deze implementeren. Op dit moment loopt er 
bijvoorbeeld een onderzoek met de OMWB om vergunningverlening voor bedrijven sneller te 
organiseren middels een intentievergunning. Wij zullen zoals u vraagt ook de mogelijkheid bekijken 
om aan te sluiten bij de nieuwe ronde pilots in het kader van Actieteam Ontslakken 
Gebiedsontwikkeling.  
 
Vraag 4 
Op de parkeervakken op de Wattweg, Drebbelstraat en Edisonstraat staan vaak langdurig, soms het 
gehele weekeinde, buitenlandse vrachtwagens met overnachtende chauffeurs. Het gevolg is veel 
vermijdbaar zwerfafval. De BSD fractie verzoekt het college nabij de plaatsen waar langdurig 
vrachtwagens staan afvalbakken te plaatsen. 
 
Antwoord 4 
Als er geen parkeerverbod in de straten staat, mogen de vrachtwagenchauffeurs overnachten in de 
straten. Toch willen we proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment loopt er een 
onderzoek naar parkeer- en overnachtingsmogelijkheden op de industrieterreinen Noordland en 
Theodorushaven en worden gesprekken gevoerd met de bedrijven op deze terreinen om daar tot 
goede oplossingen te komen, zodat we geen onwenselijke locaties meer hebben in de stadsstraten. 
Zodra we die plaats hebben kunnen we verbodsborden plaatsen en handhaven. We kiezen er daarom 
voor om geen afvalbakken te plaatsen en tijdelijk het vuil ophalen.   
 
Vraag 5 
Met regelmaat wordt de BSD aangesproken door burgers die zich met een klacht of opmerking 
telefonisch of aan de balie hebben gemeld. Deze worden, zo lijkt het, standaard verwezen naar het 
internet voor afhandeling van de klacht of suggestie. Een deel van hen heeft niet de mogelijkheid of 
kennis om de gemeente via internet te benaderen. De suggestie van de BSD fractie is om burgers de 
mogelijkheid te bieden om eventueel met behulp van een gemeentelijk medewerker, samen de klacht 
of suggestie in het gemeentelijk systeem in te voeren. Iedere burger die bereid is naar het stadkantoor 
te komen met klachten of ideeën verdient het om met een goed gevoel huiswaarts te kunnen keren. 
En de gemeente verdient het om te leren van de klachten en suggesties van onze meedenkende 
burgers. 
 
Antwoord 5 
Het klopt dat wij als gemeente standaard producten en diensten meer en meer digitaal aanbieden en 
afleveren omdat dit toegankelijker, sneller en goedkoper is voor inwoners. Zij moeten dan wel 
voldoende ‘digivaardig’ zijn om hun  weg te vinden binnen de e-overheid.  
 
Wij delen uw zorg over de digitaal minder vaardige bewoners en vinden het dan ook wenselijk en 
noodzakelijk om vooralsnog van 2015 tot 2018 deel te nemen aan het landelijk programma 
Digisterker, naast de reeds lopende initiatieven van bijvoorbeeld de bibliotheken (Klik&tik). Digisterker 
is een initiatief van Stichting Novay en stelt zich ten doel burgers te leren werken met de e-overheid. 
Sinds 1 maart 2014 is Digisterker verzelfstandigd en ondergebracht bij de Stichting Digisterker. 
Digisterker wordt gesteund door o.a. de Belastingdienst, UWV, VWS, Logius, het Sectorinstituut 
Openbare Bibliotheken en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. 
Wij werken hierbij samen met relevante partijen binnen de Gemeente Bergen op Zoom en in 
samenwerking met Roosendaal, waarbij we ondersteuning krijgen van Stichting Digisterker. 
  
Op dit moment wordt onderzocht of dit programma ook gevolgd kan worden door de receptie-
medewerksters van de gemeente Bergen op Zoom, zodat ook zij in staat gesteld worden om de 
gewenste ondersteuning te bieden aan burgers. Internetvoorzieningen zijn/ worden momenteel 
ingericht binnen de Publiekshal.  
 



 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Henk Krouwel 
Teammanager beleidsatelier Stad 
 
(op vrijdag niet aanwezig) 
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