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van Leijen (VVD), mw. A. Otto (D66), dhr. R. Oudeboon (KL), dhr. C. 
Roem (vanaf 19.15 uur) (VVD), mw. J. Swart (KL), dhr. D. Zwart (CDA) 
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dhr. N.G.M. Valkering 
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afwezig 
 

Mw. M.J. Kranenburg (GB), mevr. M.E. de Jongh (VVD), dhr. M.J. 
Smook (KL), dhr. P.J.M. Zijp (GL) 

 
 

agendapunt  01. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter opent de vergadering een geeft de berichten van 
verhindering door. 

 
 

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda 

besluit Mevr. Braak kondigt een motie vreemd aan de orde van de vergadering 
aan. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld. 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  03. Voorstel betreft het vaststellen van de financiële gevolgen 
van de septembercirculaire en de daarbij behorende 
begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

Het vaststellen van de financiële gevolgen van de septembercirculaire 
en de bijbehorende begrotingswijzigingen 

besluit Het voorstel is unaniem aangenomen. 

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


 
agendapunt  04. Voorstel betreft het vaststellen van de Programmabegroting 

2020-2023 en de daarbij behorende begrotingswijziging 
voorgesteld 
besluit 

De Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen en de daarbij 
behorende begrotingswijziging 

samenvatting 
besprokene 

Er is één amendement ingediend en er zijn 5 moties besproken. Voor 
stukken zie bijlagen bij deze besluitenlijst. 

besluit Amendement A: aangenomen met 9 stemmen voor, door KL (4), VVD 
(4) en BBB (1) en 8 stemmen tegen, door D66 (2), CDA (2), GL (3) en 
PvdA (1) 
 
Voorstel: Unaniem aangenomen. 
 
Motie 1: Unaniem aangenomen 
Motie 2: Aangenomen met 16 stemmen voor, door D66 (2), KL (4), 
CDA (2), VVD (4), GL (3), PvdA (1) en 1 stem tegen door BBB. 
Motie 3: Unaniem aangenomen 
Motie 4: ingetrokken 
Motie 5: unaniem aangenomen 

 
agendapunt  05. Voorstel betreft kennis te nemen van het document stand 

van zaken amendementen en moties 
voorgesteld 
besluit 

• kennis te nemen van het document stand van zaken 
amendementen en moties. 

• de amendementen en moties met de nummers: 7, 8, 11, 
13,14,15,17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51 en 55 af te 
voeren. 

samenvatting 
besprokene 

Er is één amendement ingediend, zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

besluit Amendement B: Unaniem aangenomen. 
Voorstel: Unaniem aangenomen 

 
agendapunt  06. Motie vreemd aan de orde van de vergadering 

samenvatting 
besprokene 

Er is een motie vreemd aan de orde van de vergadering besproken. 
Voor document zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

besluit De motie is ingetrokken 

 
 

agendapunt  07. Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 
Bergen, 1 november 2019 
 

 


