
 

 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
 
gelezen hebbende het aangepaste voorstel van het college van Bergen van 12 oktober 2010 
 
gezien het advies van de Algemene Raadscommissie van 14 oktober 2010 
 
 
b e s l u i t:  
 

1. de volgende kaders te stellen voor het opstellen van de meerjaren 
investeringsplanning civiele werken: 
- beperking mogelijk maken van de onderuitputting van de investeringskredieten 

van de civiele werken; 
- de onderhoudsachterstanden niet verder op laten lopen; 
- de uitvoeringsplanning houdt rekening met technische prioriteiten welke 

voortkomen uit de bepalingen van het beheerplan wegen; 
- de uitvoeringsplanning moet gerealiseerd worden binnen de beschikbare 

personele capaciteit; 
- bij de begroting worden de bruto bedragen van de investering opgenomen, 

conform de bbv regels; 
 

2. vanaf 2011 bij investeringsprojecten de subsidie niet mee te begroten zolang er geen 
beschikking is afgegeven door de subsidieverstrekker 
 

3. De voorbereiding van civiele projecten eerder te laten starten en 2 jaar voordat de 
uitvoering van een civiel investeringsproject gepland is in de programmabegroting, 
het investeringskrediet al voor 10% beschikbaar te stellen ten behoeve van het 
besteksklaar maken van het project. 
 

4. De hierbij behorende meerjareninvesteringsplanning civielewerken aan te passen op 
de onder punt 1 t/m 3 genoemde uitgangspunten. 

 
5. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen; 
 
6. In het begrotingsjaar 2010: 

a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 52.000 voor het besteksklaar maken  
    voor de reconstructie van de Heereweg tussen Sportlaan en Voorweg incl. 
kruising; 
 
b. Een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000 voor het besteksklaar maken  
    voor het duurzaam veilig inrichten van de Heereweg tussen Voorweg en  
    Wagenmakersstraat; 
 
c. Een krediet beschikbaar te stellen van € 568.000 voor het herinrichten van de 
    Hoflaan; 
 
d. Een krediet beschikbaar te stellen van € 158.500 voor het besteksklaar maken  
    voor de herinrichting van de Loudelsweg / St. Antoniusstraat / Stroomerlaan /  
    St. Adelbertuslaan / Molenkrochtlaan; 



 
e. en de wijzigingen in de overige kredieten beschikbaar te stellen danwel af te 

           ramen bij het vaststellen van de begrotingen van de desbetreffende jaarschijven.  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 2 november 2010 
de griffier, de voorzitter, 
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