
 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 13 februari 2007; 
 
gelezen het advies van de commissie ruimte en beheer  d.d. 6 februari 2007; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 192 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
I Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de volgende uitgaven:  

 projectbudget voor Upgrade Novell besturingssysteem hiervoor in 2007 een 
exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen van € 24.500 ten laste van de 
Algemene reserve; 

 
II Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de volgende uitgaven:  

 projectbudget voor realisatie inter/intranet hiervoor in 2007 een exploitatiebudget 
(stelpost) beschikbaar te stellen van € 36.000 ten laste van de Algemene reserve; 

 
III Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de volgende uitgaven:  

 budget voor Contracten Beheer Systeem hiervoor in 2007 een exploitatiebudget 
beschikbaar te stellen van € 22.600 ten laste van de Algemene reserve; 

 
IV Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de volgende uitgaven:  

 budget voor het Uitvoeringsprogramma Toerisme hiervoor in 2007 een exploitatiebudget 
(stelpost) beschikbaar te stellen van € 14.000 ten laste van de Algemene reserve; 

 
V Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de volgende uitgaven:  

 budget inruil MRE (kennissysteem Soza) voor PKO (nieuw kennissysteem) hiervoor in 
2007 een exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen van € 57.000 ten laste van 
de Algemene reserve voor een bedrag van € 40.000 en ten laste van de voorziening 
Uitstroom en activering voor een bedrag van € 17.000; 

 
VI Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de volgende uitgaven: 

invoering van het raadsinformatie- en burgerinformatiesysteem hiervoor in 2007 een 
exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen van € 111.504 ten laste van de 
Algemene reserve; 

        
VII Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de volgende uitgaven:  

 budget voor Monumentenzorg hiervoor in 2007 een exploitatiebudget (stelpost)  
beschikbaar te stellen van € 22.000 ten laste van de Algemene reserve; 

 
VIII Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de volgende uitgaven:  

 budget voor uitvoering Woonbeleidsnota hiervoor in 2007 een exploitatiebudget 
(stelpost) beschikbaar te stellen van € 21.920 ten laste van de Algemene reserve; 

 
IX Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de volgende uitgaven: 
            voorbereidingskosten invoering Wet inburgering nieuwkomers hiervoor in 2007 een     
            exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen van € 74.500 ten laste van de  
            Algemene reserve; 
 
X Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de volgende uitgaven:  

 Invoeringsbudget WMO  hiervoor in 2007 een exploitatiebudget beschikbaar te stellen 
van € 202.154 ten laste van de Algemene reserve; 
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XI Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de volgende uitgaven:  
 incidentele bijdrage voor het aanpassen en onderhoud voor het Multifunctionele 
Sportcentrum De Beeck hiervoor in 2007 een exploitatiebudget beschikbaar te stellen 
van € 10.510 ten laste van de Algemene reserve; 

 
XII Wegens het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2006 van de volgende uitgaven:  

 totaal exploitatiebudget voor het realiseren van het Jongerencentrum in Sportcentrum 
De Beeck hiervoor in 2007 een exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen van  
€ 127.949 ten laste van de Algemene reserve voor een bedrag van € 20.949 en ten laste 
van de reserve Jeugdbeleid voor een bedrag van € 107.000; 

 
XIII Betreft overheveling van restant budget voor onderhoud aan de Adriaan Roland 

Holstschool. Als uit het onderzoek naar vervangende nieuwbouw mocht blijken dat 
nieuwbouw geen optie is, is het nodig voor groot onderhoud aan het huidige gebouw, 
bedrag € 42.600 (t.l.v. Algemene reserve); 

 
XIV Betreft overheveling van restant budget  voor uitvoering van de Risico-inventarisatie en 

evaluatie (RIE) als gevolg van doorloop aantal aanpassingen aan wettelijke 
verplichtingen van Jan Ligthartstraat 4 in 2007 € 30.530 (t.l.v. Algemene reserve); 

 
XV Betreft overheveling van restant budget voor opzetten beheerprogramma riolering als 

gevolg van levering van beheersysteem in het eerste kwartaal van 2007 € 38.662 (t.l.v. 
Egalisatievoorziening rioolrechten. 

 
 
Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het moment dat de, onder het 
preventief toezicht geldende, goedkeuring van de begrotingswijziging door Gedeputeerde 
Staten van de provincie Noord-Holland is verkregen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 20 februari 2007 
de griffier, de voorzitter, 


