
 

Amendement Notitie Financiële Sturing 2019 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Notitie Financiële 

Sturing 2019 (19R.00019) 

De raad besluit:  

Twee aanpassingen in de tekst in hoofdstuk 1 van de notitie Financiële Sturing op pagina 3 te maken 

(Richtlijnen verantwoorden financiële afwijkingen t.o.v. de begroting): 

was 

1) Onvermijdelijke uitgaven en reserveringen worden niet doorgeschoven naar de toekomst; 
 

wordt 

1) Onvoorzienbare, onvermijdbare en/of onuitstelbare uitgaven en reserveringen worden niet 

doorgeschoven naar de toekomst; 

en 

was 

2) Gestreefd wordt naar een stabiele begroting waarbij het investeringsvolume jaarlijks niet te 

zeer fluctueert; 

wordt 
2) Gestreefd wordt naar een stabiele begroting  

a) waarbij het investeringsvolume jaarlijks niet te zeer fluctueert; 

b) het investeringsvolume jaarlijks in de begroting helder inzichtelijk en vergelijkbaar met 

andere jaren wordt gemaakt; 

c) de norm schuldquote binnen kaders blijft, die in 2019 in samenspraak met de 

auditcommissie worden bepaald 
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Toelichting 

Bij 1: Toelichting: In de oorspronkelijke tekst staat alleen “onvermijdelijk” terwijl later in de tekst de 

drie O’s worden genoemd. Waarom dus in de oorspronkelijke tekst maar één O benoemen? 

Bij 2: De onder b) genoemde zin toevoegen omdat het investeringsvolume in de begroting niet als 

aparte rubriek vermeld staat. Beter inzichtelijk maken voor de raad of het investeringsvolume 

inderdaad niet te veel fluctueert. De onder c) genoemde zin komt uit de resultaten in de doelenboom 

op pagina 120 van de begroting 2019-2022. Volgens mij staat er op dit moment in dit raadsvoorstel 

nog geen verwijzing in de tekst naar hetgeen op pagina 120 van de begroting vermeld staat. Het lijkt 

mij verstandig om dit niet alleen mondeling naar elkaar uit te spreken maar ook in dit document vast 

te leggen. Zonder de toevoeging onder c) zou de tekst onder a) door oppositiepartijen gelezen 

kunnen worden als: het investeringsvolume in de begroting 2019 is de norm en dit dient in de rest 

van deze periode constant te blijven (niet te fluctueren). Dit zou in strijd zijn met het tegen de 

begroting 2019 stemmen van de gehele oppositie. 


