
                 
 
 

Concept VERSLAG Raadsbrede commissie Bezuiniging van 12 april 2012 

  

 
 

Agendapunt 1: Opening  

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Van Huissteden, (PvdA); 
Mesu, Ooijevaar, Groot 
(CDA); Bijl, van Leijen (GBB), 
Smit, Paping, Meedendorp, 
Bakker (VVD); 
Edelschaap (GL); de Ruiter, 
Hallf, Snijder (D66). 
 
Voorzitter:  
Braak-Van Kasteel  

Collegeleden: 
 
Hafkamp, Hietbrink, Roem. 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  

 

Agendapunt 2: Opstellen bouwstenen, bezuinigingsmogelijkheden en koersbepaling, 
voor de in juni 2012 vast te stellen bezuinigingen 

 Richtinggevende kaders:  
          Algemeen, financieel, personeel , nieuw beleid 
 

 Bezuinigingsvarianten:  
         Lopende projecten, bezuinigingsmogelijkheden,  
         inkomstenverhogingen 
 

 Bezuinigingstaakstelling:  
         Autonome ontwikkelingen, Algemene Uitkering  
         Incl. BAG-efffect 

 
Kader: een sluitende meerjarenbegroting 

 

 

Commissieleden: 
 
Van Huissteden, van der Leij 
(PvdA); Mesu, Ooijevaar, 
Groot (CDA); Bijl, van Leijen 
(GBB), Smit, Paping, 
Meedendorp, Bakker (VVD); 
Edelschaap (GL); de Ruiter, 
Hallf, Snijder (D66). 
 
Voorzitter:  
Braak-Van Kasteel  

Collegeleden: 
 
Hafkamp, Hietbrink, Roem. 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman  
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Afhandeling in de Raadsbrede commissie 

Naar BenW voor: Opstellen raadsvoorstel met financiële paragraaf op basis van 
het coalitieakkoord en raadsbesluit inclusief procesvoorstel tot 
en met het vaststellen van de Begroting 2013 - 2016 

Naar ARC voor:   

Anders  

 
Opmerkingen2 

De heer Smit, komt met een ordevoorstel, namen VVD, GL, CDA en D66. 
Gezien de coalitieonderhandelingen tussen genoemde partijen, komen deze vanavond niet met 
een inhoudelijke inbreng. Het is goed dat iedereen dat weet, voordat de partijen, te beginnen 
met GBB, met hun inbreng beginnen.. De onderhandelingen gaan voor het grootste deel over 
de bezuinigingen en kunnen dus nu nog niet op tafel komen. Een lijn is ook lastenverhogingen 
door te voeren, waarbij de eigen inwoners zoveel als mogelijk worden ontzien, dus 
toeristenbelasting, parkeren e.a. De coalitie streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak en wil 
dus nu luisteren naar PvdA en GBB. De coalitie onderhandelingen kosten tijd, in mei ligt er een 
uitkomst, waardoor de Perspectiefnota (PPN) dit jaar komt te vervallen. E.e.a. is pas 
gisteravond duidelijk geworden. 
 
Het streven is dat in het onderhandelingsresultaat alle noodzakelijke bezuinigingen zijn 
opgenomen. 
 
 PvdA, de heer van Huissteden, trekt zijn bereidheid om vanavond inbreng te leveren in, de 
coalitie laat pas in een zeer laat stadium zien waar zij aan denken en wat er van de PvdA 
inbreng overgebleven is. 
 
GBB, de heren Bijl / van Leijen, is verheugd dat er nu wel een sluitende begroting komt, terwijl 
dat eerst niet hoefde, de inbreng van GBB daarvoor licht jammer genoeg al op tafel, de 
openbare discussie verplaatst zich nu naar de achterkamertjes, de PPN zou een stap in het 
gehele proces zijn zoals besluitvorming over het gemeentehuis en dat vervalt nu. Ook de 
coalitie wijkt nu af van de afgesproken procedures, het heeft geen zin vanavond inbreng te 
leveren. 
 
De heer Smit, beoogde coalitiegenoten, geeft aan dat iedereen zich altijd heeft verplicht tot een 
sluitende begroting, in discussie was of dat al in het voorliggende stuk moest. Begin mei ligt er 
een coalitieakkoord met een financiële paragraaf. 
 
De voorzitter concludeert dat het coalitievoorstel (geen PPN) niet in lijn is met de Financiële 
Verordening (art. 212), het is de raad die daar over moet beslissen, niet een coalitie in wording 
of een college. 
 
PvdA / GBB geven aan dat op dit moment een constructieve sfeer ontbreekt, zij zien wel waar 
de coalitie mee komt. Hadden dit eerder willen en kunnen weten, er wordt nu afgeweken van 
de lijn dat de raad aan het roer zou zitten. 
 
De heer Mesu geeft aan dat de coalitie de discussie niet uit de weg gaat, maar die voert via 
een andere procedure. Hij doet een oproep zoals altijd constructief met elkaar te blijven 
omgaan, vraagt om een procesvoorstel. 
 
Procesvoorstel: begin mei komt het coalitieakkoord uit, met een stevige financiële 
paragraaf, op basis daarvan komt het college met een voorstel naar de raad daarover en 
een procesvoorstel tot en met  het vaststellen van de Begroting 2013 – 2016. 
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2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 

Bergen, 13 april 2012 

 


