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Geacht College, 
Leden van de Raad, 
 
 
De Samenwerkende Wijkverenigingen in de Gemeente Bergen maken zich ernstige 
zorgen over de gang van zaken rond de Stichting Welzijn Bergen. 
 
Deze ongerustheid is gebaseerd op het feit, dat, voor zover de wijkverenigingen die 
kunnen traceren, Stichting Welzijn Bergen wel steeds voldaan heeft aan de wensen van 
u om na de fusie van de drie gemeenten ook het welzijnswerk te centraliseren, maar 
vervolgens de benodigde middelen niet verstrekt heeft gekregen. 
 
Historisch kader 
Na de fusie van de drie gemeenten heeft de nieuwe Gemeente Bergen de Stichting 
Welzijn Bergen de vraag gesteld, of zij de Zorg (Jongerenwerk, Sociaal-cultureel werk en 
Ouderenwerk) gemeentebreed wilde organiseren. Deze Stichting heeft hierop positief 
gereageerd en door haar inspanningen is de welzijnszorg inderdaad van de grond 
gekomen. 
Noch van de kant van de subsidiegever, noch van de gebruikers van de voorzieningen 
hebben wij in de wijken negatieve geluiden gehoord over het functioneren van Stichting 
Welzijn Bergen. Integendeel, zeer positief is gereageerd op het feit, dat de Stichting 
zorgde, dat o.a. de overlast van hangjongeren verminderde. 
 
Lovende woorden, maar nu 
Stichting Welzijn Bergen heeft veel problematiek voor de Gemeente Bergen opgelost. 
Daarbij is de Stichting ervan uitgegaan, dat deze inspanningen beloond zouden worden 
met subsidieverstrekking. Gezien de uitlatingen van de betrokken ambtenaren geen 
naïeve of op fantasie gebaseerde gedachtegang. 
Echter, het niveau van de subsidie is sinds het eerste jaar van de fusie slechts gestegen 
met het loonaccres. Dit, terwijl in die periode 2000-2005 alleen al de personeelskosten 
met een derde gestegen zijn. Een feit, dat de ambtenaren zelf toch ook in de 
portemonnaie hebben moeten voelen. 



De informatie uit de stukken van de Adviescommissie Maatschappelijke Zaken geeft aan 
dat bovenstaand beleid ervoor gezorgd heeft, dat het vermogen van de Stichting Welzijn 
Bergen verdampt is en de liquiditeit minimaal. 
 
Wat deed u? 
Uit informatie uit voornoemde stukken is af te leiden, dat de adviescommissie al in maart 
2006 op de hoogte was van de slechte financiële situatie van de Stichting, veroorzaakt 
door de tekorten in 2004 en 2005. 
Diezelfde stukken tonen aan, dat het voor de Stichting nijpende probleem maand na 
maand vooruitgeschoven werd. Dan blijkt opeens in november (als de Stichting feitelijk 
failliet is) dat er nog 29 duizend euro in de subsidiepot van SWB zit! (hoe verklaart u dit?) 
Het bedrag wordt aangevuld tot 57.000 euro. Onvoldoende, zoals in december bleek. 
De samenwerkende wijkverenigingen kunnen uit bovenstaande slechts de conclusie 
trekken, dat College van B&W , het toezicht uitvoerend, en de leden van de 
Gemeenteraad, als beslissers, er de oorzaak van zijn, dat Stichting Welzijn Bergen in 
deze benarde financiële toestand is geraakt. 
 
Een in de media gelezen argument, dat de Gemeente niet weet wat SWB met haar 
verstrekte subsidiegeld deed is voor ons onverklaarbaar. Als de wijkverenigingen 
subsidie aanvragen, moet er over het afgelopen jaar rekening en verantwoording 
afgelegd worden om in de toekomst subsidie te ontvangen. Zij mogen aannemen, dat dit 
voor SWB hetzelfde is. 
 
Wat willen de Samenwerkende Wijkverenigingen 
De Gemeente Bergen is verplicht om de in-, en uitvoering van de wet WMO op een 
goede en adequate manier te doen plaatsvinden. In deze wet staat, dat elke woonkern 
een sociaal-cultureel centrum behoort te hebben, waar vanuit het welzijnswerk (van 
jongerenwerk tot ouderenwerk en alles wat daar tussen ligt). Dus ook Schoorl. 
Ingewonnen informatie over de beoogde locatie geeft aan, dat de Besturen van Stichting 
De Blinkerd en de openbare Bibliotheek Schoorl zeggen, niet op de hoogte te zijn van de 
plannen van de Gemeente. Het besluit berust niet op beleid, maar is ad-hoc genomen. 
Dit lijkt niet in lijn met het Accommodatiebeleid.  
 
Te nemen besluiten 
Zorgen dat Stichting Welzijn Bergen de middelen krijgt om de welzijnsvoorziening 
gemeentebreed minimaal op niveau van 2006 te houden. 
Zorgen dat er in de kern Schoorl een welzijnsvoorziening blijft, die centraal ligt. 
Zaalsport moet ook in de kern van Schoorl beleefd kunnen worden. 
De Bibliotheek mag niet kleiner worden dan hij al is. 
De Stichting Welzijn Bergen moet een dusdanige subsidie krijgen, dat het door de 
burgers en overheid verlangde en vereiste niveau gehaald kan worden 
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