
Reactie fractie KERN op de  begroting 2017 e.v. (1e termijn) 
Voorzitter, 
 
Met voldoening hebben wij kennis genomen van de kennelijk meer dan sluitende begroting 2017 
alsook in meerjarenperspectief tot en met 2020. 
Diverse door de raad geëntameerde bezuinigingen, de lage rentestand en verlaagde rekenrente, maar 
zeker ook de aantrekkende economie en de daarmee samengaande verhoging van Rijksuitkeringen 
hebben aan dat resultaat bijgedragen. Wij spreken de hoop uit, dat de begroting de toets der kritiek  
van de Provincie kan doorstaan. 
Een en ander laat onverlet dat wij graag nog eens met u van gedachten wisselen over het verdelen 
van de geschetste rijkdom. 
 
Alvorens dat te doen willen wij  ingaan op het meest wezenlijke en dierbare dat van belang is voor 
ons bestuurlijk functioneren. Ons democratisch stelsel en het behoud en bescherming daarvan. 
Recentelijk heeft de raad aangetoond dat, alhoewel wij het over diverse onderwerpen niet altijd eens 
zijn we wel degelijk “een” kunnen zijn. Wij beschermen  met elkaar ons hoogste goed tegen een 
ieder die daar aan knaagt. 
 
De decentralisatie van de 3 D''s, de grootste decentralisatie operatie ooit in onze geschiedenis, had 
en heeft onder andere samenwerking tussen gemeenten op regionale schaal en zelfs verder dan dat 
tot gevolg. Diverse vormen van verlengd of zo u wilt verlegd lokaal bestuur waren het gevolg 
bovenop de diverse reeds bestaande samenwerkingsvormen en -verbanden. Tijdens een regionale 
bijeenkomst over dit thema bleek de behoefte aan het versterken van de democratische legitimiteit 
bij de aanwezige raadsleden groot. Op verzoek van onze fractie werd besloten om de griffiers van 
de Noord-Limburgse gemeenten te vragen een voorstel daartoe te doen. Immers een verbetering van 
de controlefunctie van de respectievelijke gemeenteraden vergroot de legitimiteit van de direct door 
de kiezer gekozenen. De gemeenteraden dus. 
In een interview, daartoe uitgenodigd door de Maas Driehoek, heeft ondergetekende de noodzaak 
van een verbeterde controlefunctie door de gemeenteraden nog eens onder de aandacht van velen 
kunnen brengen. Opmerkelijk was de instemming op hoofdlijnen met het artikel van velen in deze 
raad, inclusief de inmiddels vertrokken wethouder Buiting. 
 
We kunnen ons voorstellen dat een open brief van KERN, gepubliceerd in meergenoemde Maas 
Driehoek, waarin de fracties in onze raad worden opgeroepen om meer dan tot nog toe gebruikelijk, 
de controlefunctie ter hand te nemen alsook maximale transparantie na te streven, de tenen zo hier 
en daar deed krommen.  
De frisse kijk die onze kersverse CDA wethouder Splinter kennelijk heeft op zijn rol als wethouder, 
namelijk het dienstbaar zijn aan de raad en het uitvoeren van het door de raad vastgestelde beleid, 
geeft ons moed.  
Staan voor onze democratische principes, volstrekte openheid betrachten en een controlerende 
rolopvatting van de raad naar het bestuurlijk handelen in dit huis én bij het verlegde openbaar 
bestuur  zijn voorwaarden om onze kiezers zich niet verder te laten vervreemden van de politiek. 
 
Een lokale overheid dient betrouwbaar te zijn en keuzen te maken zonder onderscheid des persoons. 
Helaas vernemen wij maar al te vaak via de media van activiteiten in allerlei vormen die 
samengevat onder de noemer integriteit getuigen van misstanden. Je hoeft niet gestudeerd te hebben 
om te beseffen dat ook onze bestuurlijke- en ambtelijke organisatie risico's loopt. 
Wij stellen voor in te stemmen met een eerste inventarisatie. Noem het “nulmeting” naar de mate 
waarin dergelijke risico's zich voordoen in onze gemeente. Uiteraard uit te voeren door een extern 
bureau in opdracht van de raad. Wij achten het belang van een dergelijke inventarisatie zo groot, dat 
wij zo nodig in tweede termijn een daartoe strekkende motie zullen indienen. 
 



Te lang voorzitter heeft de voorbereiding op een meer duale werkwijze geduurd. Naar verwachting 
kunnen we bijna 3 jaar na de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen gaan oefenen met 
oriëntatie, advisering en besluitvorming aan de hand van duale principes. Werkwijzen waar burgers 
en deskundigen in nauwe samenwerking met de raad en het college tot besluitvorming en uitvoering 
komen. Heel Holland bakt al jaren behalve Bergen zullen we maar zeggen. 
 
De tijd is tekort in eerste termijn, slechts vijftien minuten, om gedetailleerd  te reageren op de 
begroting. Wij beperken ons dan ook tot de in onze ogen  belangrijkste items. 
 
Zoals bekend heeft onze fractie veel moeite gehad en heeft dat nog, met de gedurende een reeks van 
jaren forse stijging van de OZB bijdragen. 
Anders dan wat bijvoorbeeld de PK deed voorkomen toen zij destijds van harte instemde met het 
college voorstel , toen nog van CDA en de VVD, is de forse kostenverhoging niet vooral terecht  
gekomen bij de mensen met de hoogste inkomens, maar zeer zeker ook bij de eigenaren met een 
kleinere portemonnee wiens woningen niet voor niets “onder water stonden en vaak nog staan”. De 
PK dient zich te beseffen dat daar waar woningen onder water staan het vaak ook zo is dat het water 
de eigenaren “aan de lippen staat”. 
Ook voor 2017 wordt de OZB weer fors met 4 % plus het geraamde  inflatiecijfer van 1,75% dus 
totaal 5,75% verhoogd. Dit in plaats van de oorspronkelijk beoogde 6,75%. Hartelijk dank CDA en 
PK voor deze sigaar uit eigen doos van 1%. 
 
De al voor het vierde jaar  forse stijging van de OZB moet ook bij de woningbouwvereniging helaas  
leiden tot huurverhogingen. Wellicht denkt de PK dat de burgers die een huis huren in de categorie 
volkshuisvesting/sociale woningbouw tot de rijkeren in dit land behoren. 
KERN stelt voor de verhoging van de OZB in 2017 slechts te verhogen tot het geraamde inflatie 
percentage van 1,75% en niet met 5,75%. Zo nodig zullen wij in 2e termijn hier een  amendement 
over indienen. 
In dit verband willen wij weten met welk percentage de OZB werd verhoogd inclusief de inflatie in 
2014/15 en 16. Wat betekent dit cumulatief over deze 3 jaren? 
 
Uit voorgaande jaren staat nog een bezuinigingsopdracht open, te weten in de vorm van een 
meeropbrengst door de controle op de naleving  op de toeristenbelasting voor 50.000,- euro. Hoe 
toevallig kan het zijn dat u daaromtrent pas  informatie kunt geven in de cie. Ben F over 3 weken? 
En dat terwijl u bij de behandeling van de voorjaarsnota, ja zelfs bij aanvang van het te houden 
onderzoek al de winstwaarschuwing afgaf dat “de geraamde opbrengsten wellichtniet gehaald 
zouden kunnen worden”. 
KERN stelt voor de toeristenbelasting te berekenen naar rato van de inkomsten uit overnachtingen 
en de ons bezoekende  (jeugd)verenigingen zoals scouting en sportclubs te vrijwaren van deze 
belasting. 
Bent u daartoe bereid? 
 
De door u aangegeven stand van zaken omtrent het coalitieakkoord kleurt in grote mate van rood 
naar groen. Het lijkt zowaar in toenemende mate op de kleur van de coalitie zelf. 
In sommige gevallen verdient de uitvoering van dat programma een pluim. Echter de mate van 
zelfgenoegzaamheid druipt van de rapportage af. Groen staat voor inmiddels gerealiseerd bestaand 
beleid. Ik geef u enkele voorbeelden van deze narcistische attitude: 
Sterkere participatie krijgt gestalte via de diverse beleidsstukken: groen. 
De strategische agenda's van de diverse samenwerkingsverbanden in de regio  krijgen vorm:groen. 
De invulling/uitwerking van het speerpunt sociale cohesie krijgt vorm:groen. 
Idem van het speerpunt ondernemen met de natuur is een voortdurend proces in veel verschillende 
vormen: groen. 
Ollie B. Bommel zei ooit tegen Tom Poes “ik doe wat ik kan en zodoende ligt er nog een hoop 



werk.” Deze stripfiguur, hoewel niet de slimste, had een realistischer beeld van de werkelijkheid 
dan het college. Niks groen. Het werk is, zo lijkt het, nooit af. 
Nog even dan: dit onderwerp integraal betrekken bij (groen), de eerste ontwikkelingen lopen al 
(groen), de transformatie naar meer inzet door dorpsbewoners is in volle gang (groen), heeft 
constante aandacht (groen), we pakken de omvorming aan (groen), gekeken wordt of er activiteiten 
mogelijk zijn (groen). …...............Allemaal hartstikke groen verklaard met amper een meetbaar 
eindresultaat. 
Wel meetbaar is bijvoorbeeld het eindresultaat van de opknapbeurt van de bermen langs de 
Kruisstraat in Wellerlooi. Ook donkergroen gekleurd in uw zelfgenoegzame afvinklijst. Kom dit 
zelf aanschouwen of toon het resultaat met trots tijdens de bestuurdersdag op 16 november a.s. 
 
Naar onze mening horen dit soort voortgangsanalyses overigens thuis bij de jaarrekening en 
jaarverslag. En dan natuurlijk volgens het u bekende SMART principe. Is het college bereid een 
dergelijke vingeroefening eens te doen bij de jaarrekening over 2016?  
 
De beperkte tijd die ons gegeven is om te reageren op de voorliggende begroting dwingt ons er 
helaas toe ons te beperken tot een aantal korte stellingen en/of vragen. 
 
Bij de vaststelling van het nieuwe speeltuinbeleid door het College werd de raad gepasseerd. Wij 
zijn benieuwd naar bespreking van dat beleid in de raad en naar de wijze waarop u deze minachting 
van de raad uitlegt. Wanneer mogen wij dat verwachten? 
 
De actualisatie van ons subsidiebeleid voor stichtingen en verenigingen met bijbehorende 
verordening werd ons al in 2015 toegezegd. U zou leveren in 2016 en wel in het begin van dit jaar. 
Daarna eind van dit jaar en thans belooft u ons deze actualisatie in het eerste kwartaal 2017. 
Nog even en u heeft de gehele raadsperiode gewerkt met  verouderde regelgeving. Met name de 
definitie van de zogenaamde eenmalige subsidies staat ons nog scherp op het netvlies en de bochten 
waarin u zich moest wringen om iets simpels als een subsidie te verstrekken aan een activiteit in het 
kader van het jeugdcarnaval. Kennelijk heeft een modern subsidiebeleid geen prioriteit. Wanneer 
mag de raad uiterlijk een voorstel tegemoet zien? 
 
Het gebrek aan behoefte aan regelgeving uit zich op schrijnende wijze ten aanzien van ons 
zogenaamde speerpuntenbeleid. Kunt u aangeven op basis van welk door de raad vast gesteld 
beleidskader bijvoorbeeld wordt gewerkt aan het speerpunt werken met de natuur? Waarom is er in 
onze gemeente geen actueel beleid geformuleerd rondom de verblijfsrecreatie?  Waarom hebben wij 
geen kampeerverordening? Zijn dit niet bij uitstek de instrumenten om op afgewogen wijze te 
komen tot bijvoorbeeld de realisatie van al dan niet tijdelijke camperplaatsen in plaats van een 
ongeleid ad hoc beleid? 
 
Is het wel zo verstandig de laanbeplanting in het bosgebied vanuit Siebengewald naar Bergen te 
vervangen na de helaas noodzakelijke kap op dat traject? Wellicht is het een overweging die 
herplant te laten plaatsvinden in de Kasteellaan in Well. Het zou een prachtige opwaardering 
betekenen naar de oude dorpskern Well. Kunt u instemmen met een dergelijke alternatieve invulling 
van het begrip herplanten? 
 
De ontwikkeling van het Maasdal zou moeten leiden tot goed en regelmatig zicht vanaf de N271 op 
de Maas. En vanaf de fietsroutes die langs de Maas leiden. Bent u bereid het maai-, snoei- en 
kapbeheer hierop af te stemmen? 
Wat zijn overigens de bevindingen van het éénjaarlijkse maaien van de bermen? 
 
KERN vindt het niet meedoen aan de groencompetitie Entente Florale een gemiste kans. Alleen al 
het effect van een nominatie kan leiden tot grotere naamsbekendheid, met toename van 



verblijfsrecratie tot gevolg. Een relatief geringe investering in de deelname is toch veel 
aantrekkelijker dan de aanleg van 2 nutteloze pleisterplaatsen voor 160.000,- euro exclusief de 
jaarlijkse onderhoudskosten of de invstering van 300.000,- euro in een film met een 
ongedefinieerde inhoud? Kunt u overigens nog eens goed uitleggen waar de film over gaat en hoe 
deze gegarandeerd in de markt wordt gezet en met welke beoogde resultaten? En hoe de opnames in 
Afferden  bijdragen aan de promotie van het Maaspark Well? 
 
 
Kunt u ons uitleggen waarom de vaststelling van het bestemmingsplan Maaspark Well telkens 
opschuift? 
Welke betekenis heeft de Uitwerkingsovereenkomst van de gemeente met Kampergeul, die de 
toenmalige wethouder Buiting op de valreep van zijn wethoudersbestaan nog ondertekende? 
Wat zijn de bestemmingsplan technische-,  financiële- en overige consequenties? Kunt u  een  
samenvatting van deze overeenkomst geven  en een overzichtelijke cijfermatige weergave? 
Heeft dat tot gevolg dat de financiële verplichtingen van Kampergeul ook opschuiven? Wordt het 
eindelijk niet eens tijd voor een tussenrapportage over de voortgang betreffende het Maaspark Well? 
Wanneer mogen wij die verwachten? 
 
U stelt voor het dassenraster te vervangen. Destijds een nuttig hulpmiddel om deze dieren te 
beschermen tegen uitsterving. Dassen zijn inmiddels echter een plaag voor de landbouw en de 
veroorzaakte schade wordt vergoed door de overheid. Bent u bereid e.e.a. eerst eens te 
bediscussiëren aan de hand van een notitie in de raadscommissie?  
 
U kondigt een beleidsnota economische ontwikkeling aan. Is het niet verstandiger de huidige nota 
2013-2020, die destijds in eigen beheer is vervaardigd te evalueren in de raadscommissie en dan 
beargumenteerd een nieuwe of aangepaste nota te maken?. Dat kan toch opnieuw in eigen beheer? 
 
In het kader van ons toeristisch beleid komen er, zoals op 25 mei j.l besproken in de cie. R en E 15 
laadpalen voor auto's bij in onze gemeente. Wanneer wordt de daad bij het woord gevoegd? Wilt u 
overwegen, zonodig uit de speerpuntenpot, die meer dan ruim genoeg is en geen bodem lijkt te 
hebben, elektrische laadpalen voor fietsers te realiseren in het buitengebied analoog bijvoorbeeld 
aan de gemeente Cuijk? 
 
In deze raadsperiode wordt aandacht gegeven aan de reconstructie van diverse straten. Wij hebben, 
nadat uw college voorstelde de Hoenderstraat in Well gedeeltelijk aan te pakken, aangedrongen op 
en ingestemd met uiteindelijk  de aanpak van de gehele  Hoenderstraat in Well. Zo ook met de 
aanpak van de 3 fasen uitvoering van de Oranjebuurt in Afferden. Het voorstel van de toenmalig 
wethouder Buiting om de Kruisstraat in Wellerlooi te reconstrueren en meteen klimaatbestendig te 
maken hebben wij omarmd. Wanneer kan, na voorbereidende werkzaamheden, het overleg met de 
bewoners starten en wanneer zal naar verwachting de uitvoering ter hand worden genomen? 
 
Wij constateren bijna jaarlijks investeringen van omvang in en aan het gemeentehuis. 
Kunt u specificeren welke uitgaven de afgelopen 5 jaren gedaan zijn aan groot onderhoud aan het 
gebouw, gedeeltelijke sloop, inventaris, automatisering. Welke bedragen zullen naar verwachting de 
komende jaren nog gemoeid zijn met de verdere optimalisatie van gebouw en werkplekken? Dit 
mede bezien in het licht van de (hoeveelste?) transitie naar Bergen 2.0? 
 
Wij zijn van mening dat de opgestelde regiovisie toe is aan een upgrading. Bent u bereid de 
regiovisie 2.0 te entameren: samen optrekken met de gemeenten in de Kop van Noord-Limburg met 
als mogelijkheid de vorming van een robuuste gemeente in genoemde Kop van Noord-Limburg? 
“Laat de nieuwe Riek Bakker opstaan”. 
 



Onze fractie draagt Radio Maasland een warm hart toe. Wanneer worden eindelijk, na jaren van 
gedoe, de verhoudingen genormaliseerd en kan Radio Maasland de hen wettelijk toekomende 
subsidiëring tegemoet zien? 
In dit verband dringen wij opnieuw aan op uitzending van de raadsvergaderingen i.p.v. die idiote 
geluidssessies met vaak verkeerde foto's bij sprekers en zelfs uitval van het geluid behorend bij het 
hoorspel. Wilt u eigenlijk wel gebruik maken van televisie-uitzendingen of bent u bang dat de 
kiezer kan zien wat er werkelijk in de raadsvergaderingen plaatsvindt? 
 
Hoe is de stand van zaken m.b.t. de realisatie van snel internet in het buitengebied? Door uw college 
is toegezegd de mogelijkheden actief te zullen onderzoeken, zeker als ook de provincie dergelijke 
plannen zou steunen. Dit is nu toch al geruime tijd het geval? 
 
De realisatie van Mosaïque is onlangs nog financieel afgesloten. Dit zonder enige afdoende 
eindrapportage bestaande uit 1 A4tje. Waarom is er toen geen melding gemaakt van de te 
verwachten planschadeclaim? Zijn er alsnog meer substantiële kosten te verwachten, kortom 
hoeveel lijken komen er nog uit de kast? In 2013 zegde de toenmalige wethouder Pekema in de raad 
toe regelmatig met tussenrapportages te zullen komen. Hoeveel hebben wij er inmiddels gehad? In 
dit geval voorzitter, vragen wij aan de PK fractie, of het door deze fractie bij monde van de heer 
Valckx destijds gestelde vertrouwen in de toezegging door het CDA/VVD college inmiddels niet is 
gedaald tot het nulpunt door het gebrek aan gevolg geven aan die toezegging, alsook door het 
huidige CDA /PK college? 
Deze kwestie komt nog aan de orde in de raadscommissie Ren E op 23 november en in de raad op 
13 december a.s. Een mooi moment om eens te bezien op welke wijze het CDA in deze gemeente 
invulling geeft aan rentmeesterschap. Wat maakt het uit! De burger krijgt toch de rekening! Het lijkt 
zowaar op het rentmeesterschap van een kachelpiet. Geen vlees, geen vis, pappen en nathouden en 
doen alsof je neus bloed! 
 
Wanneer kunnen wij de toegezegde schriftelijke evaluatie  tegemoet zien van Bergen Zaait. Mogen 
we er van uitgaan dat een door het college genoemde herhaling van dit project pas plaatsvindt, dan 
nadat de evaluatie inclusief kostenopgaaf heeft plaatsgevonden en niet eerder dan nadat de raad 
groen licht heeft gegeven voor de dan hopelijk wel transparante aanpak en met betrokkenheid van 
de dorpsraden? 
 
Bent u bereid bij de actualisering van ons communicatiebeleid de werkwijzen o.a. rond Bergen 
Zaait, hotel de Sleutels, Maaspark Well te evalueren? Vooruitzien, maar zeker ook leren uit het 
verleden kan tot goede resultaten leiden. 
 
Bent u met ons van mening dat de voortreffelijke aanpak van 't Luukske 3.0 als voorbeeld zou 
moeten gelden voor o.a. de plannen in Afferden? Wilt u bevorderen dat een intensieve informatie 
uitwisseling tussen de dorpsraad en overige belanghebbenden in Afferden plaatsvindt met de 
diverse gremia, waaronder uiteraard het bestuur van 't Luukske? Dit onder het motto “leren van 
elkaars best pratices”. 
Hoeveel subsidie geeft u jaarlijks nog aan 't Luukske? Hoeveel aan de dorpshuizen in Well, 
Siebengewald, Afferden en Bergen? 
KERN is er van verzekerd, dat het zwembad in Bergen behouden was gebleven, als de zeggenschap 
erover niet zo vervreemd was geworden. Optisport vindt het wel goed zo. 
 
In Venlo wordt een zogenaamd kindpakket samengesteld voor 3000 kinderen. Dit gefinancierd door 
een extra bijdrage van het Rijk bestemd voor armoede onder kinderen. Het gaat in Venlo om een 
bedrag van jaarlijks 560.000,- euro. 
Heeft onze gemeente ook een extra uitkering ontvangen voor dit doel? Hoe zet u in dat geval die 
middelen in? 



Wilt u overwegen analoog aan Venlo tot een vergelijkbaar kindpakket te komen? (zie De Limburger 
22 oktober j.l.). Voor grotere gezinnen dus meer laptops ter beschikking stellen, extra 
studiebegeleiding verzorgen, gratis id-kaarten of verlengingen van paspoorten verzorgen al is het 
maar omdat zo'n ID bewijs noodzakelijk is voor het verkrijgen van zorg. 
 
Het is opvallend dat bijvoorbeeld de gemeente Gennep extra aandacht geeft aan mantelzorgers door 
onder andere een zogenaamde kortingspas in te voeren voor deze vrijwilligersgroep. De gemeente 
Bavel verstrekt onder voorwaarden vrijwilligersorganisaties die kwetsbare inwoners ondersteunen 
een eenmalig subsidie van euro 750,- 
Wat voor creatiefs heeft ons college bedacht om deze doelgroepen van een extra waardering te 
voorzien behalve de bekende halvering van het mantelzorgcompliment van euro 100,- i.p.v. euro 
200,- per jaar? 
 
Bent u bereid te onderzoeken of de vestiging van een dependance in Bergen voor het voortgezet 
onderwijs tot de mogelijkheden behoort. Dit teneinde de reistijd en -afstand van onze leerlingen die 
voortgezet onderwijs volgen te bekorten? Maar zeker ook om het voorzieningenniveau in onze 
gemeente, mede daardoor, te vergroten. Het tegengaan van vergrijzing krijgt meer kans als o.a. 
onderwijsvoorzieningen dichtbij voor handen zijn. 
In dit verband is het interessant te zien dat de gemiddelde eindtoets van groep 8 in Noord Limburg 
het laagst is in Limburg maar nog altijd hoger dan gemiddeld in Nederland. Deelname aan het 
VWO en HAVO ligt in Noord Limburg fors lager dan in de overige Limburgse regio's en ronduit 
veel lager dan het gemiddelde van de rest van Nederland. 
Bent u bereid te onderzoeken wat toch de discrepantie veroorzaakt in deze gegevens (De Limburger 
19 okt. j.l.) 
 
De provincie heeft recentelijk besloten euro 850.000,- euro uit te geven voor laaggeletterden. Het 
geld gaat naar bibliotheken en gemeenten die projecten hebben i.h.k.v. laaggeletterdheid. 
Mogen wij aannemen dat het door ons gesubsidieerde project het Taalpunt in dit verband dus ook 
over extra middelen gaat beschikken en zo ja hoeveel?(De Limburger 19 okt. j.l.) 
 
Wanneer mogen wij de toegezegde brede notitie verwachten over de opwekking van duurzame 
energie? Dit in vervolg op de gevoerde discussies omtrent windenergie. 
 
Ons bekruipt het gevoel dat zeer nuttige organisaties als de Vincentius vereniging, Goederenbank, 
en Bejen slechts mondjesmaat worden ondersteund door onze gemeente. Dit zeker vergeleken met 
bijvoorbeeld de bestemming van de opbrengsten uit  het Maaspark Well project en de gemaakte 
kosten voor andere prestigeprojecten. 
Hoeveel subsidie gaat er naar genoemde organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan 
armoedebestrijding en sociale cohesie. Incidenteel en structureel? 
 
Bent u bereid kritisch naar de grondprijzen te kijken van de door de gemeente aangeboden 
bouwkavels en deze naar beneden bij te stellen om de verkoop te activeren? 
 
Is het College bereid medewerking te verlenen bij de aanpassing van het bestemmingsplan rondom 
de toren in Mosaïque en de ondernemer die deze toren gekocht heeft de ruimte te geven zijn 
plannen te verwezenlijken? 
 
Wij danken een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan de tot stand koming van de meerjaren 
begroting 2017 en spreken de wens uit dat wethouder Roefs energie krijgt van onze bijdrage. 
 
Tenslotte wil ik graag de in eerste termijn ingediende moties en amendemenen voorlezen die naar ik 
begrijp niet binnen de mij toegezegde 15 minuten hoeven te vallen? 



 
Fractie KERN Bergen 
1 november 2016 


