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Agendapunt : 03 
Voorstelnummer : 05-029 
Raadsvergadering : 9 mei 2012 
Naam opsteller : Thecla Engelsbel 
Informatie op te vragen bij : fracties VVD, GL, CDA en D66 
Portefeuillehouders : Niet van toepassing 
 
Onderwerp: Uitkomsten coalitie-onderhandelingen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  Vaststellen van het coalitieakkoord 2012-2014 ‘Verantwoord en met vertrouwen 

verder!’ 
Kennisnemen van het ombuigingsvoorstel 
Benoemen van de wethouders 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Na de breuk in de coalitie van Gemeentebelangen, de VVD en GroenLinks hebben de laatste twee 
partijen het CDA en D66 benaderd om te komen tot een nieuwe coalitie.  
De coalitiebesprekingen zijn op 6 april 2012 gestart en hebben geleid tot de een coalitieakkoord. 
Dit coalitieakkoord is op 1 mei 2012 ondertekend door de fractievoorzitters van de vier partijen. Dit 
coalitieakkoord is als bijlage bij dit raadsvoorstel gevoegd. 
 
Tijdens de besprekingen is ook het al door het college vastgestelde ombuigingsvoorstel onderwerp 
van gesprek geweest. Dit heeft geleid tot aanpassing van het ombuigingsvoorstel waarmee het 
onderdeel uitmaakt van het overeengekomen coalitieakkoord. 
 
De overwegingen om over te gaan op een vier partijen coalitie zijn dat de voorgestelde coalitie 
berust op een raadsmeerderheid wat de rust en de stabiliteit in de Bergense politiek ten goede zal 
komen. Op basis van de gesprekken die de afgelopen weken zijn gevoerd, spreekt de coalitie het 
vertrouwen uit dat de partijen in deze coalitie hun verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan en ook 
met haalbare en realistische voorstellen komen om de begroting sluitend te krijgen. Ook als er 
nieuwe bezuinigingen op onze gemeente af komen. 
   
Het benoemen van de wethouders maakt onderdeel uit van dit raadsvoorstel. De werkdruk in geval 
van drie wethouders neemt fors toe omdat er flinke uitdagingen op onze gemeente afkomen. De 
decentralisaties vanuit het rijk en de regionale samenwerking met de acht gemeenten in de regio 
Alkmaar vragen tijd, inzet en volle aandacht van het bestuur. Deze ontwikkelingen kunnen 
consequenties hebben voor de kwaliteit van het beleid. In geval van het benoemen van drie 
wethouders is het nauwelijks een realistisch streven om de geformuleerde ambities waar te 
maken. 
De coalitie heeft er daarom voor gekozen door te gaan met vier wethouders waarbij de 
tijdsbestedingsnorm van de vier wethouders samen op 3,8 fte uitkomt. 
 
Het aantal wethouders dat Bergen mag hebben bedraagt ten hoogste 20% van het aantal 
raadsleden, of 4,6 fte. Het is mogelijk om deeltijd wethouders aan te stellen zolang de 
tijdsbesteding niet boven de 4,6 fte uitkomt.  
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
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De raad heeft dan een vastgesteld coalitieakkoord dat als basis dient voor de samenwerking tot de 
gemeenteraadsverkiezingen 2014. 
Daarnaast heeft de raad voor de eerste keer kunnen reageren op de bij het coalitieakkoord 
behorende ombuigingsvoorstel. In het door het college opgestelde procesvoorstel wordt ingegaan 
op de verdere behandeling van het ombuigingsvoorstel. 
Tot slot worden de wethouders benoemd. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu
(meer dan één optie mogelijk) 

 aan de raad voorgelegd? 

Raadsbevoegdheid 
Kaderstellend 
Budgetrecht 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Dit voorstel is opgesteld in opdracht van de onderhandelaars van de VVD, GroenLinks, het CDA 
en D66. Deze partijen hebben overeenstemming bereikt over dit voorstel, het coalitieakkoord, het 
daarbij behorende ombuigingsvoorstel en de benoeming van de wethouders. 
 
a. Burgerparticipatie    
Niet van toepassing.  
 
b. Externe communicatie   
De fractievoorzitters van de vier partijen hebben bij de ondertekening van het coalitieakkoord een 
toelichting gegeven op het akkoord. 
Na benoeming van de wethouders vindt op de dag na de raadsvergadering de presentatie van het 
nieuwe college plaats. 
 
c. Extern overleg gevoerd met      
Niet van toepassing. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Nu de vier partijen tot overeenstemming zijn gekomen, zijn er geen andere mogelijkheden 
onderzocht. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
Het coalitieakkoord met het ombuigingsvoorstel dient als basis voor de samenwerking tot de 
gemeenteraadsverkiezingen 2014. Daarnaast is het de basis om in november van dit jaar een 
sluitende begroting voor 2013 vast te stellen en een sluitend meerjarenperspectief voor 2014 t/m 
2016 te krijgen. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Op dit moment wordt voorgesteld het ombuigingsvoorstel verkennend te bespreken. De financiële 
consequenties en de kaders om te komen tot een begroting worden in de raadsvergadering van 28 
juni 2012 besproken en vastgesteld. 
 
Bezoldiging van de wethouders vindt plaats op grond van de daarvoor geldende wettelijke 
bedragen afgezet tegen de tijdsbestedingsnorm. 
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Het coalitieakkoord met het ombuigingsvoorstel dient als basis voor de samenwerking tot de 
gemeenteraadsverkiezingen 2014. Daarnaast is het de basis om in november van dit jaar een 
sluitende begroting voor 2013 vast te stellen en een sluitend meerjarenperspectief voor 2014 t/m 
2016 te krijgen. 
 
Bijlagen: coalitieakkoord met ombuigingsvoorstel, raadsbesluit ter vaststelling van het 
coalitieakkoord en het kennis nemen van het ombuigingsvoorstel, raadsbesluit tot benoeming van 
de wethouders, verkort CV Aletta Hekker 
 
 
Bergen, 1 mei 2012 
 
 
 
Namens: 
VVD, Udo Smit 
GroenLinks, Paul Edelschaap 
CDA, Jan Mesu 
D66, Anja de Ruiter 


