
 
 
 

 
Amendement  
Richting voor sluitend maken begroting 2020-2023 
 
Gelet op de afspraken in de Notitie Financiële Sturing (19R.00019), stellen ondergetekenden het 
volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2019 (19R.00407): 
 
De raad besluit: 
 
Het voorliggende raadsbesluit op de beslispunten 2 en 5 als volgt aan te passen 
 
2. In de begroting 2020-2023 

a. Kaderstellend de volgende bedragen op te nemen: 
 

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023 
Saldo (start kaderstelling 2020-2023) -1.478.868 -1.582.525 -1.190.481 -719.459 -719.459 
      
Mutaties bestaand beleid ten opzichte van jaarschijf 2023      
Vervangingsinvesteringen + coalitie vanaf 2022 (kapitaallasten 2023) 0 0 0 0 -1.371.922 
Storting onderwijs verhoging     -79.450 
Vrijval budget toevoeging res. grote infrastructurele werken va. 2023 0 0 0 0 1.000.000 
Toename stelpost personeel 0 0 0 0 600.000 
      
Overige mutaties      
Onvermijdbare uitgaven t.o.v. begroting 2019 0 Pm. Pm. Pm. Pm. 
      
Totaal  -1.478.868 -1.582.525 -1.190.481 -719.459 -570.831 

 
b. Kennis te nemen van de geïnventariseerde onvermijdbare uitgaven t.o.v. begroting 2019 

en deze mee te wegen in het proces om de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 
2020-2023 sluitend te maken.  

 
5. Het college richting te geven om de geraamde tekorten op te lossen in het voorstel voor de 

begroting, door achtereenvolgens: 
a. Voor de geïnventariseerde onvermijdbare uitgaven dekking te zoeken binnen het 

betreffende programma, voor zover mogelijk; 
b. Een dekkingsplan te maken binnen programma 3 sociaal domein voor het oplossen van 

de omissie begroting sociaal domein, voor zover mogelijk; 
c. Een maatregelenpakket met besparingen inventariseren en hieruit een dekkingsvoorstel 

voorleggen aan de raad, gelijktijdig met de begroting 2020-2023; 
d. De raad hierbij te informeren over de maatregelen die wel zijn geïnventariseerd maar 

geen onderdeel zijn van het dekkingsvoorstel voor de begroting;  
e. Lastenverzwaring via de OZB maakt, los van het verrekenen van de hogere OZB-

heffingskosten in het tarief en de in de meerjarenbegroting afgesproken OZB-verhoging, 
geen onderdeel uit van het dekkingsvoorstel voor het voorliggende tekort.  

 
Namens, 
CDA, Arjen Draisma en Job van Meijeren 
ChristenUnie-SGP, Simon Brouwer 
Lijst van der Does, Jaap van der Does 
D66, Saskia van Altena 
 
  



Toelichting  
Het college heeft de raad een uitstekende en transparante junibrief voorgelegd.  Daarmee is er zicht 
op financiële stand van zaken. Er is op dit moment een opgave om de begroting sluitend te maken, het 
college geeft daar aan deze zomer een dekkingsvoorstel voor te zullen voorbereiden. Met dit 
amendement wordt, aanvullende op financiële afspraken, een richting meegegeven voor het sluitend 
maken van de begroting.  
- Ten opzichte van het voorstel worden de zaken die ‘onvermijdelijk’ zijn aangemerkt geen 

onderdeel van het kader (en dus van de opgave), maar wordt eerst (a.) gekeken of dekking binnen 
het programma gezocht kan worden, bijvoorbeeld door herprioritering. 

- Er wordt een richting (b.) meegegeven voor het oplossen van de omissie begroting sociaal 
domein, te weten een dekkingsplan maken binnen programma 3, voor zover mogelijk. 

- Het college wordt gevraagd een maatregelenpakket te inventariseren en op basis hiervan een 
dekkingsvoorstel te presenteren (c.), waarbij de raad ook inzicht heeft op de maatregelen die 
uiteindelijk geen deel uit maken van het dekkingsplan (d.). 

- Als richting wordt meegegeven dat lastenverzwaring via de OZB, los van het verrekenen van de 
hogere OZB-heffingskosten in het tarief en de eerder in meerjarenperspectief afgesproken 
verhoging van de OZB, geen onderdeel uitmaakt van het dekkingsvoorstel voor het voorliggende 
tekort.  


