
 

                                                                                                
 
 
VERSLAG Algemene raadscommissie van 3 maart 2011 
  
 
Agendapunt  1 en 2: Opening                                                                                                             
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
van Huissteden, van der Leij 
(PvdA); Ooijevaar, Groot 
(CDA);Schiering, Bijl, van 
Leijen (GBB); Houtenbos, 
Haarsma (VVD); Braak – van 
Kasteel, Rasch (GL);  de 
Ruiter,, Halff, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Kindt (aangewezen door de 
commissie) 
 

Collegeleden: 
 
Hafkamp, Roem, Hietbrink, 
Luttik - Swart 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 
Agendapunt 3 a:  Vaststellen ombuigingsmaatregelen ter verwerking in de 
Perspectiefnota 2012. 
 
Voorgenomen besluit 

1. Tot het vaststellen van de specifiek genoemde ombuigingsmaatregelen;  
 

2. Het college de opdracht te geven voor het voorbereiden van een discussie tussen 
college en raad over het invullen van ruimte voor nieuw beleid. 
 

3. Dat deze discussie na het zomerreces 2011 plaatsvindt. 
 

4. Het college op te dragen de ombuigingsmaatregelen te verwerken in de perspectiefnota 
2012. 
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Opmerkingen2 

De raad had eerder geïnformeerd willen worden over de veel lager uitkomende 
bezuinigtaakstelling van 1.7 miljoen, wil al het werk wat in de invulling van de oorspronkelijke 5 
miljoen is gaan zitten, niet verloren laten gaan, vraagt waarom efficiency maatregelen niet 
gewoon doorgevoerd worden, waarschuwt voor mogelijke tegenvallers als hoger uitvallende 
rijksbezuinigingen – stijging inflatie en rente.  
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CDA: wijst op kortingen in de doeluitkeringen, reserveringen voor grote uitgaven als een nieuw 
gemeentehuis; VVD: wijst op basis gezondheidszorg, sportvelden bibliotheek, ouderen zorg als 
beleidsvelden voor een discussie over ja / nee korten; GL: wil financiële ruimte creëren voor 
nieuw beleid op m.n. duurzaamheid; D66 wil de reservepositie op peil houden en financiële 
ruimte creëren voor lastenverlichting voor de burgers;PvdA wil de oorspronkelijke voorstellen 
openbaar hebben en vraagt naar de afgesproken kortingen op gemeenschappelijke regelingen 
als de GGD; GBB wil financiële ruimte creëren om het nieuw collegeprogramma te financieren, 
overweegt amendement alsnog de bezuinigingsmogelijkheden te laten uitwerken op 
haalbaarheid, dan is het klaar als het nodig is.   
 
De portefeuillehouder geeft aan de doorrekening van de decembercirculaire met doorkijk naar 
die van mei, direct aan te raad te hebben verzonden; in september een herijking, extra reflexie 
op de financiële gegevens van het Rijk te gaan uitvoeren en indien nodig e.e.a. te verwerken in 
de Perspectiefnota 2013 met de efficiency voorstellen, er is nu een batig saldo, te gebruiken 
voor nieuw beleid, voorzien. Ook het college heeft de risicofactoren in het raadsvoorstel 
benoemd; het weerstands vermogen en de reservepositie worden conform vastgesteld beleid 
berekend; bezuinigingen op de gemeenschappelijke regelingen, een aparte opdracht van de 
raden, worden meegenomen na vaststelling door de diverse besturen.  
 
Wethouder Hietbrink gaat in op de kortingen op de doeluitkeringen, zoals minimabeleid, sociaal 
beleid, participatie e.a. deze zullen geen doorwerking hebben op de algemene middelen. 
 
Toezeggingen: 

• De volgorde van de onderwerpen in het raadsbesluit wordt gewijzigd; 
• Er komt uitleg over weerstandsvermogen, relatie tot algemene reserve en berekening 

ondergrens; 
• Procesvoorstel kaderstelling nieuw beleid direct na het zomerreces bespreken; 
• Balansverkorting wordt gespecificeerd per investering met maatschappelijk nut. 

2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
Agendapunt 3 b: Vaststellen collegeprogramma 2010 - 2014 
 
Voorgenomen besluit 
het collegeprogramma 2010-2014 vast te stellen. 
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Opmerkingen2 

Het is een ambitieus stuk, vraagtekens bij de haalbaarheid in 2011 van alle voorstellen, veel  
vragen naar de details van de voorgenomen nog op te stellen beleidsintenties en nota’s. 
 
Desgevraagd wordt aangegeven dat er geen extra middelen nodig zijn het collegeprogramma 
uit te voeren, het programma zo mogelijk jaarlijks met de raad op voortgang en/of aanpassing 
te bespreken, het woningbouwprogramma geënt is op bestaande plannen,  ontwikkelingen 
Hargervaart passen in bestemmingsplan en bestaand beleid, alhoewel de regionale 
samenwerking moeizaam verloopt, blijft het er op in zetten belangrijk en zinvol. 
 
Toezegging: 
Wat het in Bergen te gebruiken inflatiecijfer is, wordt eenduidig gedefinieerd. 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Bergen, 9 maart 2011. 
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