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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Programmabegroting 2018-2021 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
Vaststellen van de programmabegroting 2018-2021 volgens bijgevoegd raadsbesluit 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 

RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
Deze begroting 2018 – 2021 is beleidsarm in verband met de aankomende verkiezingen in 
maart 2018. 
 
Daarnaast hebben wij blijvend aandacht voor een gezonde financiële positie van onze 
gemeente. Een belangrijk onderdeel daarin is om zorg te dragen voor een sluitende 
begroting. Ook dat is dit jaar weer gelukt. Ook dit jaar is er weer flink ingezet op 
lastenverlichting zoals kunt terugvinden in deze begroting. 
 
1.1 Doel advies 
Door de programmabegroting vast te stellen voldoet uw raad aan zijn wettelijke taak. 
Daarnaast wordt het kader vastgesteld waarbinnen ons college in 2018 kan werken, zodat 
de in de begroting geformuleerde doelen worden gerealiseerd. 
 
2 KEUZERUIMTE 
Al het opgenomen nieuw beleid is ter keuze aan de raad.  
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2.1 Beleidskaders 
Op grond van hoofdstuk XIII van de Gemeentewet stelt de raad jaarlijks de begroting vast. 
 
Deze begroting 2018 – 2021 vloeit voort uit het coalitieakkoord maar is beleidsarm in 
verband met de aankomende verkiezingen in maart 2018. 
 
3 ADVIES 
De raad wordt verzocht om de begroting 2018-202 vast te stellen. 
 
3.1 Regionale samenwerking en couleur lokaal 
n.v.t. 
 

3.2 Participatie, samenspel 
n.v.t. 
 
3.3 Risico’s 
 Zie paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 
3.4 Financiën 
Voor de financiële gevolgen zie financieel overzicht in van de bijgevoegde concept 
programmabegroting. Onderstaand een korte samenvatting. 
 

 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
 
Uw raad wordt via de Kadernota en de presentatie beleidsvoortgang op de hoogte gehouden 
van de actuele ontwikkelingen en de financiële en inhoudelijke afwijkingen. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


