
 
 

Besluitenlijst commissie van Onderzoek 
23 januari 2014 

 
Voorzitter De heer Houtenbos 
Commissiegriffier De heer Kooiman 
Locatie De Beeck te Bergen 

 
Agendapunt  1. Opening om 19.30 uur 
 Aan- en afwezigheid 

Aanwezig:), vz Houtenbos (VVD),  Ooijevaar (CDA), de Ruiter (D66) ), Kindt 
(PvdA), van Leijen (plv. Bijl), Groen – Bruschke (plv. Edelschaap). 
 
Belleman, Ursem, Poerstamper, Schroor (ambt. organisatie) 
 
Afwezig: Bijl (GBB),: Edelschaap (GL),. 

Opmerkingen De agenda van de arc met de onderwerpen van hedenavond had tijdig 
gewijzigd kunnen worden. 

 
 
 

Agendapunt  2. Nota Reserves en Voorzieningen 2014 
Besluit De 4 jaarlijkse herziening is opgenomen in de nota zelf (niet Verordening art. 

212).  
Punt 3.3 over jaarlijkse besteding: eruit halen, komt niet meer voor of raad 
heeft college gemandateerd ( Reserve 3 Decentralisaties). 
In Raadsbesluit opnemen: inwerking treding met terugwerkende kracht per 1 
januari 2014. 

 
Agendapunt  3. Nota Activabeleid 2014 
Besluit In nota opnemen de nader gespecificeerde term voor in gebruik name civiel 

technische werken (dit is geen systeemwijziging) 
In Raadsbesluit opnemen: inwerking treding met terugwerkende kracht per 1 
januari 2014 

 
Agendapunt 4. Investeringsprogramma Civiele Werken 2014 - 2017 
Besluit Nb: actualisatie vindt nu 4 x per jaar plaats, nadere regels over “in 

gebruikname’ en aanvang jaarlasten.  
 
Als bijlage toevoegen: de actuele stand van het Begrotingssaldo, incl 
voorgenomen besluitvorming, actuele stand van de Algemene Reserve, 
inclusief voorgenomen besluitvorming. 

 
Agendapunt  5.  Afspraken en sluiting. 
Besluit Bovenstaande aan het college voorleggen, bij overname dan A – stukken, 

formeel staan ze als B – stuk geagendeerd maar de burgemeester van het 
als – stuk voorleggen. 
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Standaard bij raadsbesluiten mbt Begrotingssaldo en Algemene Reserve,  
bijlage toevoegen: de actuele stand incl. voorgenomen besluitvorming (of 
opnemen in het raadsvoorstel).   
 
Opname 3 decentralisaties in begroting (één programma??, .. anders .. )  
meenemen (zie CvO 14.05.2013) bij de doorontwikkeling van de 
Programmabegroting. 
 
Dit proces en de afstemming van bovenstaande nota’s en Verordening art. 
212 opstarten na het reces, met (wens) in ieder geval de BCH gemeenten. 
 
Sluiting door de voorzitter om 20.30 uur. 

 
 
Bergen,   24 januari 2014.  
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