Bijdragen fracties op 25 juni j.l. in de eerste termijn

Hoofdstuk 5 – bestemmingsreserve. De VVD vindt dat de bestemmingsreserve ruimte moet
geven om initiatieven rondom de voorzieningen uit te kunnen werken en te realiseren. De
VVD vraagt zich af in hoeverre het hier gaat om investeringen en/of bijdrage in de exploitatie.
een ieder moet zich realiseren dat naast het realiseren van een voorziening, de
exploitatiekosten van die voorziening, jaarlijks binnen de gemeentelijke begroting dient te
worden opgevangen. De VVD vraagt zich af in hoeverre nu al rekening wordt gehouden met
hogere exploitatielasten. Het in de voorjaarsnota vermelde rekeningoverschot 2009 en 2010
dient na verwerking van de meicirculaire neerwaarts bijgesteld te worden. De VVD is niet per
definitie tegen een bestemmingsreserve “voorzieningen gemeente Bergen”. De VVD plaatst
wel kanttekeningen bij het gebruik ervan. De VVD vindt dat reeds begrote projecten, bij een
tekort nimmer een beroep kunnen doen op deze reserve voorziening en dient bij het
vrijkomen van batige saldi het op orde hebben of maken van de algemene reserve, te
prevaleren boven het doteren van de bestemmingsreserve. Hiertoe dient een eenduidige
verdeelsleutel te worden afgesproken. Het instellen van een dergelijke bestemmingsreserve
mag geen carte blanche geven voor het loslaten van begrotingsdiscipline.
Hoofdstuk 5 – bestemmingsreserve gemeente Bergen.
Het CDA ondersteunt de gedachte om een bestemmingsreserve aan te houden. Met het
overhevelen van een deel van toekomstige rekeningoverschotten is het CDA, het eens. Het
blijft aan de raad om de hoogte van de jaarlijkse bedragen te bepalen. Omdat de
meicirculaire nog niet is verwerkt, lijkt het aannemelijk dat voorlopig met minder stortingen
rekening moet worden gehouden. Voorstellen om nu al uitnamen uit deze reserve voor de
toekomst te blokkeren of vrij te zetten, wijst het CDA af. Uitnamen kunnen uitsluitend tot
stand komen na discussie over gerichte en onderbouwde voorstellen. Daarvan is nu in het
geheel nog geen sprake.
Voorzieningen.
Voor GB is dit een belangrijk punt. GB wil weten wat de stand van zaken is ten aanzien van
de Blinkerd, de sporthal, de bibliotheek en de Oorsprong. GB wil weten hoe dit proces zo
veel als mogelijk is, op de prioriteitenlijst, naar voren kan worden gehaald. GB hoopt dat door
een goede samenwerking met alle partijen, een mooi activiteitencentrum ontstaat. GB vraagt
het college in te gaan op de stand van zaken wat betreft de welzijn/sportvoorzieningen in de
Egmonden. GB vindt samenwerking tussen de voormalige dorpen belangrijk. GB vindt dat
ieder dorp een eigen basisvoorziening moet houden. GB vraagt zich af hoe de
bezettingsgraad is van de bestaande accommodaties en mist een toekomstvisie. Door meer
samenwerking kunnen wellicht betere voorzieningen gerealiseerd worden met meer kwaliteit.
GB denkt aan een multifunctionele voorziening met een theater/toneelvoorziening waarin ook
dienstverlenende activiteiten kunnen plaatsvinden, mogelijk met buitensportactiviteiten. Het
is belangrijk wanneer hiervoor geld gereserveerd wordt. Eerst moet het voor iedereen
duidelijk worden, voor welke functies het geld bestemd is en hoe hierop een beroep gedaan
kan worden.
De PvdA ondersteunt het instemmen van een bestemmingsreserve en wil de uitwerking
daarvan terugzien in jaarschijven in de begroting 2010.
Gemeentehuis. De PvdA vindt het goed om hiervoor, vooruitlopend op de discussie over plek
en eisen, een bedrag te reserveren.
In de perspectiefnota vraagt het college terecht aandacht voor de voorzieningen in de
gemeente. De voorzieningen zijn naar het idee van GL de grote verliezer geweest van deze
raadsperiode. De Oorspong is verkocht, de Watertoren is gesloten en onlangs is de Blinkerd
afgebrand. GL is het eens met het voorstel om een bestemmingsreserve in te stellen. De
afgelopen jaren ontbrak hiervoor de financiële ruimte. De dekking die daarvoor door het

college wordt voorgesteld is naar de mening van GL ondeugdelijk omdat het college
anticipeert op een voordelig saldo over het boekjaar 2009 dat onzeker is. Zeker gezien de
financiële crisis is het maar zeer de vraag of het voordelig saldo waar het college rekent bij
de vaststelling van de jaarrekening 2009 niet verdampt is. De recente informatie over de
gevolgen van de meicirculaire zijn wat dat betreft reden voor de nodige voorzichtigheid. GL
stelt voor de reserve te voeden uit de algemene reserve. GL dient hierover amendement I.
GL wil graag de discussie aangaan over de voorzieningen. GL vindt dat er een begin
gemaakt moet worden met een reserve voorzieningen.
Het college kiest daarbij in eerste instantie voor de invalshoek van de accommodaties, een
begrijpelijke keuze omdat accommodaties een centrale rol spelen in het sociale leven.
Voor GL zijn drie overwegingen op dit punt van belang.
Ten eerste is er in deze periode nauwelijks structureel en integraal aandacht geweest voor
de voorzieningen in de gemeente. Natuurlijk zijn er voorzieningen bijgekomen en verdwenen,
maar een helder kader waarbinnen die afweging gemaakt zou kunnen worden is er tot op de
dag van vandaag niet. Dat de financiële positie van de gemeente weinig ruimte gaf, is
misschien wel waar, maar tegelijkertijd geen reden om niet in discussie te gaan over een
duidelijk beleidskader en een meerjarenplanning voor de voorzieningen in de gemeente. Het
is daarom zaak op korte termijn te beginnen met het formuleren van een dergelijk kader.
Ten tweede is naar de mening van GL een gemeentehuis ook een voorziening en dient de
discussie over de bouw van een dergelijke voorziening onderdeel te zijn van een integrale
afweging over de voorzieningen in de gemeente.
Tot slot zijn er in de kern Bergen in de afgelopen periode verschillende accommodaties
gerealiseerd, terwijl dat in de andere kernen niet of nauwelijks is gebeurd.
BOBbes wil meer regelgeving als het gaat om bestemmingsreserve. Niet zo strak als de
VVD voorstelt.

