Besluitenlijst

Algemene raadscommissie van 18 juni 2020

Agendapunt 1: Opening
Aanwezig:
Commissieleden:
dhr. Oudeboon, dhr. Swart
(KL), mevr. Groen-Bruschke,
mevr. Krijtenburg (GL), mw.
de Jongh, dhr. Roem (VVD),
dhr. Van den Busken (GB),
dhr. Zwart, mw. Grooteman
(CDA), mevr. Otto, dhr. De
Lange (D66), dhr. Van
Huissteden (PvdA) en dhr.
Bruin (BBB)

Collegeleden:
Dhr. Rehwinkel, dhr.
Valkering, dhr. Tromp, dhr.
Bekkering en dhr. Van den
Beld

Griffier:
Dhr. Anthonissen

Voorzitter:
Dhr. Halff
Agendapunt 2: Voorstel betreffende de Meicirculaire 2020 voor kennisgeving aan te
nemen
Voorgenomen besluit
De begrotingswijziging meicirculaire 2020 vast te stellen
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 30 juni 2020
Hamerstuk

Bespreekstuk

Opmerkingen 2
De commissie adviseert een A-stuk
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt 3: Voorstel betreft de Jaarrekening 2019 en de bijbehorende
begrotingswijziging vast te stellen
Voorgenomen besluit
• tot het vaststellen van de jaarstukken 2019
• het resultaat als volgt te bestemmen, € 241.000,- klimaatgelden vanuit de
decembercirculaire 2019 toe te voegen aan de reserve energietransitie, € 100.000,budget taskforce wonen opnieuw beschikbaar te stellen in 2022 en het restant van het
resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.
• de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
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Naar de Raad d.d.: 30 juni 2020

Hamerstuk

Bespreekstuk

Opmerkingen 2
De commissie adviseert een B-stuk (fracties GL en D66 adviseren B-stuk).
Toezeggingen
-wethouder Tromp zegt toe de raads- en burgercommissieleden –ze zijn bijgepraat in maart
2020- nader te informeren over stand van zaken Kranenburgh; Kranenburgh dient een
crisisbegroting in te dienen;
-wethouder Valkering zegt toe over ecodorp nader schriftelijk te informeren.
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt 4: Voorstel betreft het vaststellen van de Kadernota 2021 en de daarbij
behorende begrotingswijziging
Voorgenomen besluit
De Kadernota 2021 inclusief bijlagen en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 30 juni 2020
Hamerstuk

Bespreekstuk

Opmerkingen 2
De commissie adviseert een B-stuk
Moties
-De fractie Groen Links kondigt een motie met als onderwerp ‘Pop up stores tijdelijk toestaan
in een van de kernen’ aan;
-de fractie CDA kondigt een motie met als onderwerp ‘Ecodorp’ aan.
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt 5: Voorstel betreft in te stemmen met de herijking van de Grondexploitatie
Mooi Bergen 2.0 en de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen
Voorgenomen besluit
In te stemmen met de herijking van de Grondexploitatie Mooi Bergen 2.0 en de daarbij
behorende begrotingswijziging vast te stellen.
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 30 juni 2020
Hamerstuk

Bespreekstuk

Opmerkingen 2
De commissie stemt er mee in dit stuk in beslotenheid (= geheim omdat op de cijfers
geheimhouding is opgelegd die door de raad is bekrachtigd) te bespreken. De discussie
vindt vervolgens in beslotenheid plaats.
Toezeggingen
Wethouder Valkering doet de volgende toezeggingen.
1. We gaan proberen de juridische kosten zo veel mogelijk inzichtelijk te maken (aangegeven
dat dit niet voor de raadsbehandeling 30 juni a.s. lukt).
2. We gaan onderzoeken of de opname van een standaard verrekenbeding in anterieure
overeenkomsten mogelijk is.
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3. Om later discussie met de accountant te voorkomen komt er een separaat voorstel om die
kosten die nu worden geboekt op de GREX voor een alternatief plan op de harmonielocatie in
een aparte begrotingswijziging gegoten kunnen worden (die volgt dit najaar).
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Bergen, 22 juni 2020
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