
  
 
Amendement behouden sterk budgetrecht voor gemeenteraad 

De raad, in vergadering bijeen op 24 september 2020 bij de bespreking van het raadsvoorstel 

Strategische Heroriëntatie (20R.00795), 

Besluit: 

1. Beslispunt 1 van het ontwerp-raadsbesluit (20R.00816) te schrappen. 
 

2. Beslispunt 3 van het ontwerp-raadsbesluit (20R.00816) te wijzigen, zodat het als volgt komt 
te luiden: 
3. ‘Het voorgestelde scenario met bijbehorend maatregelenpakket te verwerken in de 
begroting 2021 en indicatief op te nemen in het meerjarenperspectief 2022-2024.’ 

Toelichting 

De gemeenteraad wordt in het concept-raadsbesluit onder beslispunt 1 gevraagd het voorgestelde 
collegescenario met bijbehorend maatregelenpakket meerjarig vast te stellen. Blijkens de tabel op p. 
12 van het raadsvoorstel stelt de raad hiermee van 2021 tot 2025 (materieel) een kader voor de 
begroting vast. Dit is ongebruikelijk, nu kaderstelling voor de begroting normaliter plaatsvindt bij de 
Kadernota, voorafgaand aan de begroting.  

Voor het begrotingsjaar 2021 vindt deze kaderstelling conform raadsbesluit in belangrijke mate 
plaats bij behandeling van het voorliggende raadsvoorstel Strategische heroriëntatie. Er is echter 
geen reden om de kaderstellingen voor volgende begrotingen (2022 e.v.) niet te laten plaatsvinden 
bij de Kadernota. Het budgetrecht van de gemeenteraad ex art. 189 Gemw wordt, naar mening van 
ondergetekende, te sterk gerelativeerd als nu voor die begrotingen op voorhand al een kader wordt 
vastgelegd. Door het voorkeursscenario van het college nu meerjarig vast te stellen, zou er immers 
steeds voorafgaand aan behandeling van de Kadernota al een raadskader liggen. Desondanks kunnen 
zich in de (nabije) toekomst feiten en omstandigheden voordoen waardoor de raad andere kaders 
zou willen stellen. Strikt genomen is het zelfs onmogelijk om al een kader vast te stellen voor de 
begrotingen van 2023 en 2024, omdat de nieuw verkozen gemeenteraad hiertoe bevoegd is. 

Bovendien is beslispunt 1 overbodig, nu het er steeds om gaat dat het uiteindelijke 
maatregelenpakket in de voorliggende begroting van dat jaar wordt verwerkt. Dit besluit neemt de 
raad voor de komende begroting met beslispunt 3. Voor volgende jaren kan dit besluit zonder 
problemen bij behandeling van de Kadernota worden genomen. In het meerjarenperspectief (dat bij 
een begrotingsbehandeling niet door de raad wordt geaccordeerd) zijn de cijfers slechts indicatief 
opgenomen. Dit onderscheid wordt in het gewijzigde beslispunt 3 verhelderd. 

Samengevat beoogt dit amendement het budgetrecht van de raad sterk te houden en niet eerder 
dan verstandig is kaders mee te geven voor toekomstige begrotingen. 
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