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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 9 juli 2019 

 
Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 

 

voorzitter 
 

Mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. A. Idema 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. I. Braak (GL), dhr. A.J. van den Beld (VVD), dhr. K. Bruin (BBB), mw. T. 
Glas (KL), mw. S. Groen (GL), mw. W.A.T. Grooteman (CDA), dhr. J.M. Halff 
(D66), mw. L.M. Hoogendonk (VVD), dhr. P. van Huissteden (PvdA), mw. M. 
de Jongh (VVD), dhr. R. Karels (KL), mw. F. Krijtenburg (GL), dhr. K. van 
Leijen (VVD), mw. F. Ouëndag (GL), dhr. C. Roem (VVD), dhr. dhr. M. Smook 
(KL), dhr. D. Zwart (CDA) 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. J.J.A.S. Houtenbos, mw. Y. Koster, dhr. E.J. Bekkering, dhr. A.A. Tromp,  
dhr. N.G.M. Valkering 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. M. Schoor 

afwezig 
 

mw. J. Swart (KL), dhr. R. Oudeboon (KL), mw. A. Otto (D66), mw. M.J. van 
Kranenburg (GB), 

 

agendapunt  01. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft de berichten van 
verhindering door. 

 

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda 

besluit  

 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  03. Voorstel betreft de Meicirculaire 2019 en de bijbehorende 
begrotingswijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

Akkoord te gaan met bijgaande begrotingswijziging meicirculaire 2019 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  04. Voorstel betreft de Jaarrekening 2018 en de bijbehorende 
begrotingswijziging vast te stellen 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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voorgesteld 
besluit 

 tot het vaststellen van de jaarstukken 2018 inclusief de jaarrekening, 
en het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve; 

 de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Smook doet verslag van de bespreking van de Jaarrekening 2018 in de 
Commissie van Onderzoek. 

besluit Conform besloten. 

 
 

BESPREEKSTUK 
 

agendapunt  05. Voorstel betreft het vaststellen van de Kadernota 2020 en de 
daarbij behorende begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

De Kadernota 2020 inclusief bijlagen vast te stellen 

 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlagen bij deze besluitenlijst. 

stemming Voorstel: unaniem (17) aangenomen. 
Motie  1: Voor D66 (1), CDA (2), BBB (1), GL (4) en PvdA (1). Tegen KL (3)  
               en VVD (5). De motie is met 9 stemmen voor en 8 stemmen tegen  
               aangenomen. 
Motie  2: aangehouden 
Motie  3: aangehouden. 
Motie  4: ingetrokken 
Motie  5: unaniem (17) aangenomen 
Motie  6: ingetrokken 
Motie  7: ingetrokken 
Motie  8: unaniem (17) aangenomen 
Motie  9: ingetrokken 
Motie 10: unaniem (17) aangenomen 
Motie 11: ingetrokken 
Motie 12: Voor D66 (1), KL (3), CDA (2), VVD (5) en PvdA (1). Tegen BBB  
                (1) en GL (4). De motie is met 12 stemmen voor en 5 stemmen  
                tegen aangenomen. 
Motie 13: unaniem (17) aangenomen 
Motie 14: unaniem (17) aangenomen 
 
 

besluit Conform besloten 

  

agendapunt  06. Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 
 

Bergen, 10 juli 2019 

 


