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Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 22 maart 2011 
Naam opsteller : Thecla Engelsbel 
Informatie op te vragen bij : portefeuillehouders 
Portefeuillehouders : Janina Luttik-Swart (algemeen) en voor de inhoud elke 

portefeuillehouder voor de eigen portefeuille 
 
Onderwerp: collegeprogramma 2010-2014 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  Vaststellen collegeprogramma 2010-2014 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
“Natuurlijk! Bergen is een ambitieus, maar realistisch programma. De afgelopen maanden hebben 
wij het coalitieakkoord uitgewerkt in een collegeprogramma dat u hierbij aantreft. Wij hebben het 
opstellen van het collegeprogramma gekoppeld aan de bezuinigingsdiscussie. Deze koppeling is 
noodzakelijk omdat wij realistische ambities willen weergeven die niet naderhand door 
bezuinigingstaakstellingen moeten worden bijgesteld.  
 
Dit collegeprogramma is onder verantwoordelijkheid van wethouder Luttik-Swart, als 
vertegenwoordiger van de grootste coalitiepartij in ons college, tot stand gekomen en kan worden 
gezien als een bestuurlijk document. De input voor het programma is geleverd door de 
portefeuillehouders die ook het coalitieakkoord hebben ondertekend. Nadat het programma in 
concept gereed was, heeft afstemming met de burgemeester en de ambtelijke organisatie 
plaatsgevonden. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Voor de rest van de collegeperiode kan gewerkt worden met een vastgesteld collegeprogramma 
dat gedurende deze periode kan worden bijgesteld. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
(meer dan één optie mogelijk) 

X raadsbevoegdheid 
X kaderstellend 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Het collegeprogramma is leidend voor de uitwerking van andere sturingsdocumenten. Het is het 
startpunt van de vierjarencyclus en als zodanig een belangrijk document dat door de raad wordt 
vastgesteld. Het collegeprogramma wordt ook uitgewerkt in de afdelingsplannen van de 
organisatie. Naast uw raad, ons college en de ambtelijke organisatie zijn er geen anderen 
betrokken bij het collegeprogramma. 
   
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Vanuit de coalitie is besloten het coalitieakkoord uit te werken in een collegeprogramma. In het 
licht van die keuze zijn er geen andere manieren om het doel te bereiken. 
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

Na vaststelling door uw raad wordt het collegeprogramma jaarlijks besproken en waar nodig 
bijgesteld. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Geen.  
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Door als raad nu het collegeprogramma vast te stellen, kan dit collegeprogramma tegelijk met het 
ombuigings- en bezuinigingsvoorstel worden behandeld. 
 
 
 
Bijlagen:  
Collegeprogramma 2010-2014 
Raadsbesluit 
 
 
Bergen, 15 februari 2011 

 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  
Secretaris      burgemeester 
  


