
 
 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 30 september 2008; 
 
gelezen het advies van de Algemene Raadscommissie van 15 oktober 2008; 
 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, artikel 190; 
 
b e s l u i t: 
 
 

 
1. De programmabegroting 2009, inclusief paragrafen en bijlagen vast te stellen; 
 
2. De genoemde autonome ontwikkelingen vast te stellen; 
 
3. De voorstellen voor nieuw beleid vast te stellen, met de volgende toevoegingen: 
 

a. Middelen te reserveren als nieuw beleid voor de totstandkoming annex realisatie van 
het landschapsakkoord Bergen en dit in mindering te brengen op nieuw beleid 7.1 
welke is gereserveerd voor de “vervolgfase structuurvisie”.; 

b. in 2009 door een onafhankelijk onderzoeksbureau per kern te laten inventariseren 
welke mogelijkheden er zijn om binnenstedelijk te bouwen en de dekking hiervoor     
( € 50.000) te vinden in de extra gelden die de gemeente ontvangt als gevolg van de 
septembercirculaire 2008; 

c. in 2009 een routekaart op te laten stellen voor een klimaatneutraal Bergen en de 
dekking hiervoor (€ 25.000) te vinden in de extra gelden die de gemeente ontvangt 
als gevolg van de septembercirculaire 2008; 

d. voor het opknappen van het Slotkwartier € 50.000 ter reserveren en de dekking 
hiervoor (€50.000) te vinden in de extra gelden die de gemeente ontvangt als gevolg 
van de septembercirculaire 2008; 

e. incidenteel voor 2009 € 75.000 extra te reserveren voor wijkgericht werken en de 
dekking hiervoor ( 75.000) in de jaarschijf 2009 te vinden in de extra gelden die de 
gemeente ontvangt als gevolg van de septembercirculaire 2008; 

f. € 350.000 beschikbaar te stellen onder nieuw beleid voor een impuls “opknappen 
openbare ruimte” in de kernen en de financiële gevolgen ervan te verwerken in het 
overschot van de jaarschijf; 

g. Punt 7.6 € 200.000 opstellen bestemmingsplannen als gevolg van de WVG, uit het 
nieuwe beleid te schrappen; 

 
4.     

a. in het investeringsplan 2009-2012 op te nemen: reconstructie Heerenweg 
Camperduin gedeelte Hargerstrandweg tot Hondsbosschezeewering met 
beginnende kapitaallasten in 2011; 

b. de jaarschijf 2009 van het investeringsplan 2009-2012 vast te stellen; 
 
5.  Tot het beschikbaar stellen van de kredieten behorende bij de jaarschijf 2009 van het       

investeringsplan. (inclusief kredieten voor riool en afval); 
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6. 

a. de opdrachten inzake het overbrengen van de reddingsbrigades naar de 
veiligheidsregio’s (4), de reclamebelasting (5), het afstoten van onroerend goed en 
het voeren van actief grondbeleid, in te trekken als bezuinigingsopdracht; 

b. de overige opgenomen openstaande bezuinigingsvoorstellen na de Perspectiefnota 
2008, in 2009 uit te laten werken; 

 
7.   De bij beslispunt 2 t/m 5 behorende begrotingswijzigingen vast te stellen. 

 
 
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 4 november 2008 
 
de griffier, de voorzitter, 


