
 

 

 
 

 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 26 april 2011; 
 
gezien het advies van de commissie van onderzoek van 28 april en 31 mei 2011; 
 
gezien het advies van de algemene raadscommissie op 26 mei 2011; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 198 en verder van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t: 
 

a. de jaarstukken 2010 vast te stellen; 
 

b. de jaarrekening 2010 en het daaruit voortkomende voordelige rekeningsaldo vóór 
bestemming van € 517.854 vast te stellen.  
Dit saldo is als volgt samengesteld: 

Baten Lasten Resultaat 

€ 61.794.856       € 61.277.002       € 517.854       
 

c. in te stemmen met de voorgestelde onttrekkingen aan reserves per programma tot 
per saldo een dotatie van € 289.786 (conform genomen raadsbesluiten) volgens 
onderstaande specificatie: 

Programma 1 Inwoners en bestuur € -/- 21.351 

Programma 2 Samenleving € 35.032 

Programma 3 Dienstverlening € 0 

Programma 4 Ontwikkeling openbare ruimte € -/- 577.971 

Programma 5  Beheer openbare ruimte € 791.709 

Programma 6 Economie, toerisme en cultuur € 17.175 

Programma 7 Middelen € 45.192 

Totaal € 289.786 

   

 

d. het voordelige rekeningsaldo 2010 ná bestemming van € 807.639 vast te stellen. 

Dit saldo is als volgt samengesteld: 

Baten Lasten Resultaat 

€ 63.713.817      € 62.906.178      € 807.639        
 

e. in te stemmen met de volgende bestemming van het voordelige rekeningsaldo: 

1 Doteren BLS-gelden en vrijval BWS in reserve sociale 
woningbouw/grondexploitatie 

€ 64.218 

2 Binnenklimaat scholen € 58.000 

3 Structuurvisie Bergen aan Zee en motie 
Binnenstedelijk bouwen 

€ 45.000 
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4 Toevoeging aan de Algemene Reserve € 640.421 

 Totale bestemming € 807.639 

 

f. de bij dit besluit bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 

 

g. De afdoening van de amendementen en moties zoals aangegeven in de jaarrekening 
goed te keuren. 

 

 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 16 juni 2011, 
de griffier, de voorzitter,  


