
 

                                                                                                
 
 
Concept VERSLAG Algemene raadscommissie van 14 september 2010 
  
 
Agendapunt  1: Opening                                                                                                             
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kindt, van Huissteden (PvdA); 
Ooijevaar, de Jong (CDA); Bijl, 
van Leijen (GBB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Edelschaap (GL); de Ruiter, 
Halff (D66). 
 
Voorzitter:  
H. Schiering 

Collegeleden: 
 
Roem en Luttik- Swart 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Agendapunt A 2.1: Vaststellen kadernota ‘Projectmatig werken’, inclusief de genoemde 
uitgangspunten.                                                                                                           
 
Voorgenomen besluit 
De kadernota “Projectmatig Werken Gemeente Bergen, versie 27 juli 2010”, inclusief de  
18 genoemde uitgangspunten, vast te stellen.  
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 30 september 2010 Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

De commissieleden zijn tevreden dat het stuk er ligt, zij zich er toch over kunnen buigen al is 
het een uitvoeringszaak van het college, vragen om het toch vooral simpel te houden, wensen 
ook tussentijdse evaluatie momenten. 
 
Wethouder Roem geeft aan met de raad in gesprek te willen blijven over de wijze van 
rapporteren, evaluaties voordat er door wordt gegaan met een volgende fase van een project is
onderdeel van de werkwijze, deze worden dan ook vastgelegd. 
 
Er wordt gevraagd om minimaal standaard te signaleren of de voortgang van het project in 
balans is, er binnen het budget gewerkt (blijft) wordt, inzicht te geven in de realisatie versus 
planning en de relatie daarvan met het besteedde en nog te besteden budget en de behaalde 
kwaliteit, of de raad wel altijd op het goede moment  bij regionale projecten wordt ingeschakeld.
 
Wethouder Roem kan zich vinden in de suggesties van de commissie.  
Ook al is het een beslissingsbevoegdheid van het college, de raad wordt ook opgenomen bij 
het vaststellen van het definitief ontwerp van regionale projecten. 
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Agendapunt 2.2: Bespreken rapportage grote projecten per 1 augustus 2010. 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kindt, van Huissteden (PvdA); 
Ooijevaar, de Jong (CDA); Bijl, 
van Leijen (GBB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Edelschaap (GL); de Ruiter, 
Halff (D66). 
 
Voorzitter:  
H. Schiering 

Collegeleden: 
 
Roem en Luttik- Swart 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Voorgenomen besluit 
Niet van toepassing, de rapportage is een bijlage bij de kadernota ‘Projectmatig werken’. De 
raad heeft gevraagd betrokken te worden bij het ontwikkelen van een format voor 
projectrapportages. 
 
Opmerkingen2 

De commissie wil dat er nadrukkelijker wordt gerapporteerd of er zowel inhoudelijk als 
budgettair, als planmatig in de pas gelopen wordt, vraagt of er (al) gedetailleerde begrotingen 
voor projecten gemaakt worden.  
 
Wethouder Roem spreekt van een dynamisch document, dat al werkendewijs de 
projectrapportages verfijnd / verbeterd zullen worden in samenspraak met de raad, vertaalt de 
opmerkingen door te stellen dat de r van risico in de rapportage reeks Geld –  Organisatie – 
Kwaliteit – Informatie – Tijd (GOTIK) meegenomen dient te worden en neemt hiervan goede 
nota. Projectbegrotingen zullen steeds gedetailleerder opgemaakt gaan worden. 
 
Agendapunt 3:  Voorstel tot het bespreken van de vertrouwelijke concept – 
grondexploitatie Winkelkern Bergen in een besloten deel van de vergadering 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kindt, van Huissteden (PvdA); 
Ooijevaar, de Jong (CDA); Bijl, 
van Leijen (GBB); 
Meedendorp, Smit (VVD); 
Edelschaap (GL); de Ruiter, 
Halff (D66). 
 
Voorzitter:  
H. Schiering 

Collegeleden: 
 
Roem en Luttik- Swart 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Voorgenomen besluit 
Een dergelijk besluit dient in de openbaarheid genomen te worden, de commissie stemt in. 
 
Opmerkingen2 

Geen. 
2. stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Bergen, 21 september 2010 
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