
BESLUITENLIJST  
vergadering van de gemeenteraad gehouden op 26 juni 2008 over de Perspectiefnota 

 
 
Aanwezig: 
raadsleden:   
dhr. N.C.J. Groot (CDA) 
dhr. A. Hietbrink (GL) 
mw. J.M. Hobbelt-Stoker (PvdA) 
dhr. A.P. v. Huissteden (PvdA) 
mw. A.K. Kindt (PvdA) 
dhr. J. Korver (PvdA) 
mw. J.L. Luttik-Swart (GB) 
dhr. T. Meedendorp (VVD)  
dhr. C. Roem (VVD)  
mw. A.M. de Ruiter (D66) 
dhr. H.G.J.J. Schiering (GB) 
dhr. D. Zwart (CDA)  
 
Na opening binnen gekomen: 
dhr. P. Edelschaap (GL) 
dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD) 
dhr. M.J. Bijl (GB) 
dhr. J.A.M. Haring (GB) 
 

Aanwezig: 
 
voorzitter:   
mw. H. Hafkamp 
 
griffier: 
dhr. A.M. Kooiman 
 
wethouders:   
dhr. J. Mesu 
dhr. A. Plomp 
dhr. J.A. Stam 
 

Afwezig met kennisgeving: 
mw. J.W.W.M. Boers (CDA) 
dhr. A. Maarsse (BOBbes) 
dhr. A.W.M. Ooijevaar (CDA) 
mw. M.E. Diels (GB) 
dhr. C.P.G. Veldt (CDA) 
dhr. A.H. v.d. Leij (PvdA) 
dhr. R. de Jong (VVD) 
 
mw. E. Trap (wethouder) 
 
 
 

 
Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen in de vergadering gehouden op  
 
de griffier   de voorzitter 
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1. Opening. 
 

 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 BESPREEKSTUKKEN  
   
3. 
nr. 06- 58 

Perspectiefnota 2008 
 
Voorgesteld besluit: 
1. De in de Perspectiefnota 2008 opgenomen autonome ontwikkelingen vast 

te stellen en deze middels bijgevoegde begrotingswijziging te verwerken; 
 
2. De in de Perspectiefnota 2008 opgenomen hoofdlijnen 2008 vast te 

stellen en het college opdracht te geven deze hoofdlijnen uit te werken; 
 
3. Het college op te dragen de Perspectiefnota 2008 als uitgangspunt te 

nemen voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2009-2012.  
 
 

De raad aanvaardt het amendement van de PvdA ( C ) over het schrappen 
van beslispunt 2 over de hoofdlijnen. 
 
Door het aanvaarden van amendement ( C ) vervalt het amendement van 
Gemeentebelangen (E) over een wijziging van het besluit over de hoofdlijnen. 
 
De raad aanvaardt het amendement van de VVD (D) over het niet verlagen 
van dotatie aan de algemene reserve vanaf 2010. 
 
De raad heeft unaniem het aldus gewijzigde besluit aangenomen. 
 
De motie van het CDA (2) over subsidie voor cultuurgerelateerde projecten 
wordt door de raad aangenomen. 
 
De motie van de VVD (3) over deelname aan de website 
“waarstajegemeente.nl” wordt door de indiener aangehouden. 
 
De motie van Gemeentebelangen (4) over een matiging van de stijging van 
de rioolrechten wordt door de raad verworpen. 
 
De motie van gemeentebelangen (5) over een herziening van de nota 
communicatie wordt door de raad aangenomen. 
 

4. Sluiting. 
 

 

 


	Opening.

