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1.

Opening.

De voorzitter opent de extra vergadering. Deze extra vergadering is belegd
omdat de stemmen op 1 juli 2010 staakten over het voorgestelde raadsbesluit
bij agendapunt 4. De ingediende moties zijn toen eveneens niet in stemming
gebracht. Daarover zal ook hedenavond gestemd worden.

2.

Vaststellen van de agenda.

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
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Voorstel betreft het vaststellen van de Perspectiefnota 2011
inclusief opgenomen autonome ontwikkelingen, de kapitaallasten
van de herijking en nieuwe investeringen 2011-2014 met de daarbij
behorende aanvullende kosten en begrotingswijzigingen en het
college op te dragen de Perspectiefnota 2011 als uitgangspunt te
nemen voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2011-2014.
De in de Perspectiefnota 2011 opgenomen autonome ontwikkelingen
vast te stellen.
De in de perspectiefnota opgenomen kapitaallasten van de herijking en
nieuwe investeringen 2011-2014 inclusief de bijbehorende aanvullende
kosten vast te stellen.
Het college op te dragen de Perspectiefnota 2011 als uitgangspunt te
nemen voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2011-2014.
De bij punt 1 en 2 behorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

De voorzitter heropent de beraadslagingen en stelt dat de wet zegt dat de
beraadslagingen heropend kunnen worden, maar stelt voor geen nieuwe
punten in te brengen en het alleen te hebben over de besluitvorming.
De heer Houtenbos (VVD) legt de volgende stemverklaring af.
De VVD zal nu voor de Perspectiefnota 2011 stemmen in het kader van het
proces richting begroting. De VVD houdt zich het recht voor op deze
onderwerpen terug te komen bij de begroting 2011.
De heer Halff (D66) vraagt naar de reden om nu wel voor te stemmen.
De heer Houtenbos (VVD) deelt mede dat de VVD met grote regelmaat heeft
verklaard voorstander te zijn van het voor kennisgeving aannemen van de in
de perspectiefnota opgenomen investeringen en meerjaren
investeringsprogramma. Het is nu niet het moment om de hele PC cyclus ter
discussie te stellen. Voor de voortgang van het proces stemt de VVD voor.
De heer Halff (D66) constateert, dat nu door het vaststellen van de
investeringen, vooruit gelopen wordt op de komende bezuinigingen.
De heer Houtenbos (VVD) zegt dat de VVD daaraan niet voorbij gaat. De VVD
behoudt zich het recht voor daar bij de begroting 2011 op terug te kunnen
komen. De VVD is voorstander van een integrale afweging. Dat is nu niet
mogelijk, wel bij de begroting.
Hierna wordt overgegaan tot stemming.

tekst ingediende
stukken

Motie (6) – PvdA.
Overwegende:
1. dat in 2008 en 2009 voormalig staatssecretaris Aboutaleb extra gelden aan
gemeenten beschikbaar heeft gesteld voor de bestrijding van sociale
armoede bij kinderen;
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2. dat het geld dient te worden ingezet voor de stimulering van de deelname van
kinderen uit arme gezinnen aan sport, cultuur of andere activiteiten;
3. dat de gemeente Bergen hiervoor in 2008 een bedrag van € 48.000 heeft
ontvangen;
4. dat de stichting Leergeld, die de gemeente als uitvoeringsorgaan had
aangewezen, failliet is gegaan;
5. dat de gemeente Bergen het volledige bedrag van € 48.000 heeft laten
terugvloeien in de algemene middelen;
Draagt het college op:
• een bedrag van € 48.000 uit de algemene middelen te nemen en dit in de
Begroting 2011 weer te bestemmen voor de bestrijding van sociale
armoede bij kinderen;
• de raad voor 1 januari 2011 te informeren over de wijze waarop deze
gelden zullen worden aangewend en op welke wijze de doelstelling zal
worden bereikt.

Motie (7) – VVD.
Overwegende dat;
- de paragraaf “verbonden partijen “aangeeft dat de gemeente Bergen (NH)
betrokken is bij circa, 70 gemeenschappelijke regelingen, convenanten,
overeenkomsten, e.d.;
- deze “verbondenheid”voor de gemeente in een aantal gevallen financiële
consequenties heeft, maar dat zij alle op z’n minst ambtelijke en/of
bestuurlijke inzet vereisen;
- de raad van de gemeente Bergen (NH) de komende maanden gelet op de
bezuinigingen principiële keuzes moet kunnen maken over ondermeer de
gewenste en noodzakelijke gemeentelijke taken;
Verzoekt het college:
voor 31 december 2010 kritisch te kijken naar het nut en noodzaak van de
verschillende Gemeenschappelijke Regelingen, convenanten en
overeenkomsten e.d. zoals opgenomen in de paragraaf “verbonden partijen
“en hiervan verslag te doen via de algemene raadscommissie aan de
gemeenteraad.
Gewijzigde motie (7) – VVD.
Verzoekt het college:
voor 31 maart 2011 kritisch te kijken naar het nut en noodzaak van de
verschillende Gemeenschappelijke Regelingen, convenanten en
overeenkomsten e.d. zoals opgenomen in de paragraaf “verbonden partijen
“en hiervan verslag te doen via de algemene raadscommissie aan de
gemeenteraad.

stemming

Stemming over het voorgestelde besluit.
Voor stemmen: GB (6), GL (4) en VVD (5).
Tegen stemmen: PvdA (2), D66 (3) en CDA (2).
Het besluit is met 15 stemmen voor en 7 tegen aangenomen.
Stemming over motie 6 – PvdA.
Voor stemmen:
GB (6), D66 ( 1 , Mw de Ruiter), GL (4), VVD (5) en CDA (2).
Tegen stemmen: D66 (2).
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De motie is met 20 stemmen voor en 2 tegen aangenomen.
Alvorens over te gaan tot stemming over motie 7, dient de heer Houtenbos
(VVD) een mondelinge wijziging in: de genoemde datum van 31 december
2010 wordt gewijzigd in 31 maart 2011.

Hierna wordt overgegaan tot stemming over de gewijzigde motie 7 – VVD.
De raad stemt unaniem (22) in met de inhoud van de gewijzigde motie.
besluit

agendapunt

samenvatting
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De raad heeft conform besloten.

4.

Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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