Verslaglegging:

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de
gemeente Bergen gehouden op 10 juli 2018
Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad:
www.raadbergen-nh.nl
voorzitter
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dhr. A. Idema

aanwezige
raadsleden

mw. A. Anema (GB), dhr. A.J. van den Beld (VVD), mw. A. Born (VVD), dhr. K.
Bruin (BBB), mw. T. Glas (KL), mw. S. Groen-Bruschke (GL), mw. W.
Grooteman (CDA), dhr. J.A.M. Haring (GB), dhr. P. van Huissteden (PvdA),
dhr. R. Karels (KL), dhr. K. van Leijen (GB), dhr. R. Oudeboon (KL), mw. F.
Ouëndag (GL), mw. A. Otto (D66), mw. O. Rasch (D66), dhr. C. Roem (VVD),
mw. J. Swart (KL), dhr. K. Valkering (CDA)

aanwezige
collegeleden

Dhr. M. van den Busken, dhr. J.J.A.S. Houtenbos en dhr. F. Westerkamp

gemeente
secretaris

Dhr. M. Schoor

afwezig

mw. I. Braak-van Kasteel (GL), mw. F. Krijtenburg (GL), dhr. M. Smook (KL),
dhr. K. Valkering (bij agendapunt 5) mw. Y. Koster

agendapunt
samenvatting
besprokene

1.

Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

agendapunt

2.

besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vaststellen van de agenda

BESPREEKSTUKKEN
agendapunt
voorgesteld
besluit
samenvatting
besprokene

3. Voorstel betreft de Meicirculaire 2018 en de bijbehorende
begrotingswijziging vast te stellen
De begrotingswijziging Meicirculaire 2018 vast te stellen
Weth. Houtenbos geeft een toelichting en meldt een kleine correctie: op
pagina 2 van het raadsvoorstel moet een V van voordeel een N van nadeel
zijn.
bladzijde 1 van 3

stemming

Voorstel: unaniem (18) aangenomen.

besluit

Conform besloten.

agendapunt
voorgesteld
besluit

samenvatting
besprokene

4. Voorstel betreft de Jaarrekening 2017 en de bijbehorende
begrotingswijziging vast te stellen
- tot het vaststellen van de jaarstukken 2017 inclusief de jaarrekening, het
resultaat en de resultaatbestemming betreffende € 125.000,- aan
participatiebudget inburgering 2018 en het restant toe te voegen aan de
algemene reserve;
- de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen
Mevr. Grooteman doet verslag van de bespreking van de Jaarrekening 2017
in de Commissie van Onderzoek.

stemming

Voorstel: unaniem (18) aangenomen.

besluit

Conform besloten.

agendapunt
voorgesteld
besluit

samenvatting
besprokene

tekst ingediende
stukken
stemming

5. Voorstel betreft het vaststellen van de Kadernota 2019 en de daarbij
behorende begrotingswijziging
1. De Kadernota 2019 inclusief bijlagen vast te stellen
2. De onderstaande mutaties uit de kadernota 2019 vast te stellen
3. De reserve 3D op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene
reserve. Zie mutatie 1b.14
4. De incidentele kosten van het BUCH verbeterplan te dekken door een
even hoge onttrekking uit de algemene reserve. Zie mutatie 4b.12
5. De gewijzigde kredieten zoals vermeld in de bijlage Overzicht mutaties
investeringskredieten Kadernota vast te stellen
6. De verlaging van de onttrekking uit algemene reserve i.v.m. plankosten
Watertorenterrein vast stellen. Zie mutatie 1b.5.
7. De uitnamen uit de reserve afschrijvingslasten sporthal 2018 en 2019 te
laten vervallen (zie mutatie 3c.5.
8. De bij beslispunten 2 t/m 7 behorende begrotingswijziging vast te stellen.
Toezeggingen:
Wethouder Westerkamp: de Provincie heeft de woonzorgwijzer ontwikkeld
en voor alle gemeenten beschikbaar, regio september kan deze starten.
Wethouder Westerkamp: in jan. 2019 wordt het bomenbeleidsplan
geëvalueerd, met een terugkoppeling aan de raad.
Zie bijlage bij deze besluitenlijst.
Amendement A: geen stemming ingetrokken.
Amendement B: geen stemming ingetrokken.
Voorstel: unaniem (17) aangenomen.
Motie 1: geen stemming ingetrokken.
Motie 2: unaniem (17) aangenomen.
Motie 3, 4, 5 en 6: geen stemming aangehouden.
Motie 7, 8 en 9: unaniem (17) aangenomen.
Motie 10 geen stemming ingetrokken.
Motie 11: unaniem (17) aangenomen.
Motie 12: geen stemming ingetrokken.
Motie 13: geen stemming aangehouden.

bladzijde 2 van 3

Motie 14: voor VVD (3), GL (3), GB (3), BBB (1), KL (3); tegen CDA (1),
PvdA (1), D66 (2). De motie is met 13 stemmen voor en 4 tegen
aangenomen.
Motie 15: geen stemming ingetrokken.
besluit

Conform besloten.

agendapunt

6. Sluiting

samenvatting
besprokene

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

Bergen, 11 juli 2018
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