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1. Opening. 
 

 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Algemene beschouwingen fracties. 
Toelichting en motivering op amendementen en moties door indieners. 
 

• De algemene beschouwingen worden als bijlage bij de 
raadsnotulen gevoegd. 

 
4. Politieke discussie tussen raad en college. 

 
 

5. Programmabegroting 2008. 
 

• Amendement GL –tegenbegroting (1). 
      De raad verwerpt het amendement. 
• Amendement D66 -toeristenbelasting niet verhogen (2) 
      De raad verwerpt het amendement. 
• Amendement PvdA –begroting 2008 (3) 
      De raad aanvaardt het amendement 
• Amendement GB –herinrichting rondom Ruïnekerk Bergen (4) 
      De raad verwerpt het amendement. 
• Amendement GB –verkoop eigen kunst t.w.v. € 200.000 (5) 
      De raad verwerpt het amendement. 
• Amendement GB –vrijwilligerswerk (6) 
      De raad verwerpt het amendement. 
• Gewijzigd amendement PvdA –WMO (7) 
      De raad aanvaardt het amendement. 
• Amendement PvdA –preventie alcohol drugsgebruik jongeren (8) 
      De raad aanvaardt het amendement. 
• Amendement GL –stimuleringsfonds voor duurzaamheid (11) 
      De raad verwerpt het amendement. 
• Amendement GL –uitbesteden (12) 
      De raad verwerpt het amendement. 
• Amendement GL –wijkgericht werken (13) 
      De raad verwerpt het amendement. 
De raad besluit: 
1. De programmabegroting 2008, inclusief paragrafen en bijlagen 
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vast te stellen. 
2. De in de notulen van aanbieding genoemde autonome 

ontwikkelingen vast te stellen. 
3. De in de nota van aanbieding genoemde bijsturingsmaatregelen 

vast te stellen. 
4. De jaarschijf 2008 van het investeringsplan 2008-2011 vast te 

stellen. 
5. Tot het beschikbaar stellen van de kredieten behorende bij de 

jaarschijf 2008 van het investeringsplan (inclusief kredieten voor 
riool en afval). 

6. De bezuinigingsvoorstellen vast te stellen. 
7. De voorstellen voor nieuw beleid vast te stellen. 
8. De bij beslispunt 2 t/m 7 behorende begrotingswijzigingen vast te 

stellen. 
• Motie D66 –verbeteren wegdek centrum Bergen (I) 
      De raad verwerpt de motie. 
• Motie CDA –ondersteuning bibliotheekwerk in de kernen (V) 
      De raad aanvaardt de motie. 
• Motie GB –besluitvorming binnen de raad (VI) 
      De raad verwerpt de motie. 
• Gewijzigde motie GB –zwembad de Watertoren (X) 
      De raad aanvaardt de motie. 
• Motie GB –MOB-complex (voormalig vliegveld) (XII) 
      De raad verwerpt de motie. 
• Gewijzigde motie GB –communicatie gemeente vs burgers (XIII) 
      De raad verwerpt de motie. 
• Motie PvdA, VVD, BOBbes, GL, D66, Diels (GB), Haring (GB),      

–uitwerking opdrachten college door werkgroep veilig uitgaan (XV) 
      De raad aanvaardt de motie. 

6. Sluiting 
 

 

 


	Opening.

