
 
 

 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 15 februari  2011 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 3 maart 2011 
 
 
b e s l u i t: 
1. Tot het vaststellen van de volgende ombuigingsmaatregelen: 

 

NR Progr. Product Inhoudelijke toelichting Form.nr Bedrag 

1.1 1  Bestuursonder-
steuning college 
van B. en W. 

Dit betreft het instellen van een éénhoofdige 
directie, conform de uitgangspunten van de 
reorganisatie in 2009 

04 100.000 

1.2 1  Bestuurs-
ondersteuning 
raad 

Inleveren van 40 uur op de taakinhoudelijke 
advisering raad en de werkelijke formatie 
begroten, aframen van ruimte in de begroting 
van de overige kosten, conform raadsbesluit 
dd 30-09-2010 

05 88.800 

1.3 2  Uitvoering WMO 
– vervoers-
voorzieningen 

Dit is de effectuering van het 
aanbestedingsresultaat in 2010. 

59 75.000 

1.4 2  Monumenten-
subsidies 

In de begroting is vanaf 2011 € 75.000 
opgenomen voor lage rente leningen voor 
monumenteneigenaren. 
Inmiddels is een memo opgesteld voor uw 
raad waaruit blijkt dat volstaan kan worden 
met een bedrag van € 15.000,-. 

nvt 60.000 

1.5 7 Mobiliteitsfonds Opheffen mobiliteitsfonds. Dit fonds is in 
2008 ingesteld maar nooit beschreven 
waarvoor precies. Er is eenmaal in 2009 € 
50.000 aan onttrokken ivm tijdelijke 
parkeerplaats Trompschool. Er vindt een 
jaarlijkse storting plaats van € 150.000,-. 

nvt 150.000 

1.6 7 Versterking 
Algemene 
reserve ten laste 
van  exploitatie 

Achterwege laten storting versterken 
Algemene reserve 

nvt 250.000 

1.7 7  Geen prijscompensatie Algemene reserve 
(rentetoevoeging 1%) 

nvt 155.000 
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1.8 7  Achterwege laten toevoeging voormalige 
kapitaallasten van de Watertoren (gesloopte 
deel)  aan Algemene reserve 

nvt 346.000 

1.9 7 Balansver-
korting 

Eenmalige afschrijving investeringen met 
maatschappelijk nut voor circa 7,6 miljoen 
(ten laste van de algemene reserve/reserve 
NUON gelden)  

nvt 515.000 

 
 

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. 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 22 maart 2011 
 
 
de griffier,  de voorzitter, 
 
 


