
 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 14 april 2009; 
 
gelezen het advies van de commissie van onderzoek van 23 april en 20 mei 2009; 
 
gelezen het advies van de Algemene Raadscommissie op 15 juni 2009; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 198 en verder van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t: 
 
 

a. de jaarstukken 2008 vast te stellen; 
b. de jaarrekening 2008 en het daaruit voortkomende voordelige rekeningsaldo vóór 

bestemming ad € 2.859.101 vast te stellen.  
Dit saldo is als volgt samengesteld: 

Baten Lasten Resultaat
€ 61.888.688       € 59.029.587      € 2.859.101     

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

per saldo een dotatie van € 46.043 (conform genomen raadsbesluiten) volgens 
onderstaande specificatie: 
Programma 1 burgers en bestuur € 0
Programma 2 wonen € 805.336
Programma 3 veiligheid € 0
Programma 4 voorzieningen € 189.558
Programma 5  economie € 40.000
Programma 6 verkeer en vervoer € -/- 760.000
Programma 7 ruimtelijke ontwikkeling € -/- 80.601
Programma 8 zorg € -/- 184.367
Programma 9 middelen € 36.117
Totaal € 46.043

 
d. het voordelige rekeningsaldo 2008 ná bestemming ad € 2.813.058 vast te stellen. 

Dit saldo is als volgt samengesteld: 
Baten Lasten Resultaat

€ 64.502.332      € 61.689.274     € 2.813.058     
 
e. in te stemmen met de volgende bestemming van het voordelige rekeningsaldo: 

1 Budgetoverheveling ten behoeve van het 
multifunctioneel maken van de NBS  

€ 187.200 

2 Reservering van het overschot op de personeelslasten 
voor mogelijke frictiekosten als gevolg van de 

€ 322.000 
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reorganisatie  
3 Reservering van de vrijval Voorziening onderhoud 

gebouwen en woningen  
€ 478.000 

4 Budgetoverheveling voor in 2009 doorlopende 
baggerwerkzaamheden 

€ 30.000 

5 Versneld afschrijven van voorbereidingskosten die 
anders leiden tot een fout in de jaarrekening 

€ 120.376 

6 Afboeken boekwaarde eigen bijdrage Provinciaal project 
Bereikbaarheid kust in de jaren 2006-2008 

€ 432.460 

7 Toevoeging aan de Algemene Reserve € 1.243.022 
 Totale bestemming € 2.813.058 
 

f. de bijbehorende begrotingswijziging voor deze resultaatsbestemming vast te stellen; 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 23 juni 2009, 
 
de griffier, de voorzitter,  


