
 

 
 
De raad van de gemeente Bergen; 
 
gelezen het voorstel van het college van Bergen van 13 januari 2009; 
 
gelezen het advies van de algemene raadscommissie d.d. 10 februari 2009; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 192 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 

1. in te stemmen met de overheveling c.q. beschikbaar stellen van exploitatiebudgetten 
2008 naar 2009 voor een totaalbedrag van € 159.000,-- en dit bedrag als voordelig 
resultaat verwerken in de jaarrekening 2008 wegens:  
 
l           Het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2008 van de volgende uitgaven:        

budget openbare verlichting en hiervoor in 2009 een exploitatiebudget (stelpost) 
beschikbaar te stellen van € 60.000; 

 
II Het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2008 van de volgende uitgaven:  
             budget Wijkgericht Werken onderdeel Restauratie De Lantaarn en hiervoor in      

2009 een exploitatiebudget beschikbaar te stellen van € 18.000;  
 

Ill Het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2008 van de volgende uitgaven:  
             budget Wijkgericht Werken onderdeel Dorpspark Heegemunde en hiervoor in     
            2009 een exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen van € 15.000;  

        
lV Het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2008 van de volgende uitgaven: 

budget bestemmingsplannen project Egmond a/d Hoef Noord-oost en hiervoor in 
2009 een exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen van € 10.000;  

 
V Het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2008 van de volgende uitgaven:    

budget bouwgrondexploitatie project Schoorl Klopt en hiervoor in 2009 een 
exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen van € 28.000. 

 
VI Het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2008 van de volgende uitgaven: 

budget ondersteuning ouderenorganisaties onderdeel woningaanpassingen 
conform actiepunt 8 uit het Wmo-actieplan 2008 en hiervoor in 2009 een 
exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen van € 28.000. 

     
      2.    in te stemmen met: 

- een onttrekking aan de algemene reserve van € 159.000 met betrekking tot de in 
2009 ter beschikking te stellen exploitatiebudgetten. 

 
3.  in te stemmen met de wijziging van de begroting 2009, conform bijgevoegde    

            begrotingswijziging. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Bergen op 24 februari 2009  
de griffier, de voorzitter, 


