
 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 10 juni 2008; 
 
gelezen het advies van de commissie van onderzoek van 16 april en 29 mei 2008; 
 
gelezen het advies van de raadscommissies bestuurlijke zaken, maatschappelijke zaken en 
ruimte en beheer gehouden op 13, 14 en 15 mei 2008; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 198 en verder van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t: 
 
 

a. de jaarstukken 2007 vast te stellen; 
b. de jaarrekening 2007 en het daaruit voortkomende voordelige rekeningsaldo vóór 

bestemming ad € 1.613.881 vast te stellen.  
Dit saldo is als volgt samengesteld: 

 Baten Lasten Resultaat
€ 55.812.206 € 54.198.325 € 1.613.881

 
c. in te stemmen met de voorgestelde onttrekkingen aan reserves per programma tot 

per saldo een onttrekking van € 710.632 (conform genomen raadsbesluiten) volgens 
onderstaande specificatie: 
Programma 1 burgers en bestuur € -/- 111.504
Programma 2 wonen € 68.280
Programma 3 veiligheid € 4.218
Programma 4 voorzieningen € 875.323
Programma 5  economie € 0
Programma 6 verkeer en vervoer € 32.432
Programma 7 ruimtelijke ontwikkeling € 68.769
Programma 8 zorg € 250.601
Programma 9 middelen € -/- 477.487
Totaal € 710.632

 
d. de jaarrekening 2007 en het daaruit voortkomende voordelige rekeningsaldo ná 

bestemming ad € 2.324.512 vast te stellen. 
Dit saldo is als volgt samengesteld: 

 Baten Lasten Resultaat
€ 60.277.995 € 57.953.483 € 2.324.512

 
e. in te stemmen met de volgende bestemming van het voordelige rekeningsaldo: 

1. vorming van een Reserve Reïntegratietrajecten €  616.000 
2. dekking voor incidentele aanscherping klimaatbeleid  €  20.000 
3. budget voor afwikkeling Stichting Welzijn Bergen oude jaren €  51.000 
4. toevoeging aan de Algemene reserve € 1.637.512
Totaal  €  2.324.512 
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f. de bijbehorende begrotingswijziging voor deze resultaatsbestemming goed te keuren; 
g. dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het moment dat de, 

onder het preventief toezicht geldende, goedkeuring van de begrotingswijziging zoals 
genoemd onder beslispunt f. van dit besluit door Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Holland is verkregen. 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 24 juni 2008, 
de griffier, de voorzitter,  


