Amendement proactief budget programma 2
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel inzake de
Programmabegroting 2017-2020 (16R.00581)
De raad besluit:
In programma 2, paragraaf 4 wordt het overzicht met Beleidsimpulsen als volgt aangepast,
waardoor een aantal specifieke onderdelen worden samengevoegd tot één integraal
onderdeel ‘Proactief budget programma 2’:
a. De specifieke onderdelen en bijbehorende budgetten:
Omschrijving
Aanpassen centrumring n.a.v.
evaluatie*
Extra budget aankoop en
vervanging straatmeubilair
Extra budget onderzoekskosten
verkeer
Extra budget verkeersmaatregelen
Optimalisatie kruispunten op
ontsluitingswegen
Totaal

2017

2018

2019

2020

- € 15.000

0

0

0

- € 10.000

- € 10.000

- € 10.000

- € 10.000

- € 15.000

- € 15.000

0

0

- € 120.000

- € 120.000

0

0

- € 30.000

- € 30.000

0

0

- € 190.000

- € 175.000

- € 10.000

- € 10.000

worden samengevoegd in één integraal onderdeel met bijbehorend budget:
Omschrijving
Proactief budget programma 2

2017

2018

2019

2020

- € 100.000

- € 100.000

0

0

b. Waarbij het college aan de raad een voorstel voorlegt over de wijze waarop de
besteding van dit budget plaatsvindt, waarbij wensen van inwoners op proactieve
wijze kunnen worden bediend.
c. Het met dit voorstel vrijvallende budget wordt toegevoegd aan het exploitatieresultaat
van de jaren 2017-2020.
Toelichting
De programmabegroting bevat diverse ‘potjes’ voor allerhande maatregelen in de openbare
ruimte die in de begroting summier zijn onderbouwd. Vanuit de organisatievisie wordt juist
beoogd integraal te werken op een proactieve wijze. Dit amendement is in lijn met die visie
en voegt de losse budgetten samen tot één proactief budget voor programma 2. Aan het
College wordt gevraagd ten behoeve van besteding van dit budget kaders voor te leggen
aan de raad. Door de samenvoeging valt budget vrij dat ten goede komt aan het resultaat.
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