
  

Amendement – Eerst onderbouwing dan budget 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 17 november 2022, om beslispunt 4 van het ontwerpbesluit bij 
het raadsvoorstel ‘Programmabegroting 2022’ als volgt aan te vullen en het ontwerpbesluit aan te vullen 
met punt 8:

4. In 2023 een bedrag van € 1.000.000 op te nemen als 'Noodfonds Energiearmoede' en dit 
gedeeltelijk te dekken door de post 'Stelpost indexatie salarissen' te verlagen met € 948.000 en 
gedeeltelijk te dekken door het begrotingssaldo met € 52.000 te verlagen. Als minder middelen 
nodig zijn om de gewenste resultaten te behalen, valt het restant van de reservering per jaar 
einde terug naar de algemene reserve. Dit is ook van toepassing op de in het raadsvoorstel 
opgenomen € 1.000.000 voor stijging energiekosten gemeente.

8. Bovenstaande besluitpunten aan te vullen met de aantekening dat het besluit voor 
onderstaande onderdelen van de programmabegroting een pro forma besluit is met een 
reservering. Het gereserveerde maximumbedrag kan pas worden uitgegeven na 
besluitvorming in de gemeenteraad over een raadsvoorstel met daarin de concrete 
onderbouwing en uitwerking, zijnde een concretisering van wat er bereikt gaat worden in 
termen van maatschappelijke effecten, resultaten, met welke inspanningen, de afwegingen 
onder het besluit en hoe het bedrag geraamd is. Het gaat om de volgende onderdelen:
Programmabegroting: 
1.7.2.6 betreffende €825.000 voor structurele versterking ambtelijke organisatie  
1.7.2.7 betreffende €175.000 voor structurele organisatie ontwikkeling
1.7.2.8 betreffende €385.000 voor niet doorzetten beoogde besparingen bestuursopdracht 
2.1.1.1 betreffende €200.000 voor proces visie openbare ruimte
2.1.1.3 betreffende €1.000.000 voor openbare ruimte (nieuwe) contracten 
2.1.1.4 betreffende €200.000 in 2023 en € 400.000,- in 2024 voor personeel bezetting IBOR 
3.2.1.1 betreffende €200.000,- voor ontmoetingsplaatsen 
Bijlage 7: betreffende €4.000.000 voor investeringsbudgetten openbare ruimte nieuw uit 
jaarschijf 2023

Toelichting
Een aantal onderdelen uit het raadsvoorstel waar aanzienlijke middelen (meer dan €150.000) voor zijn 
opgenomen in de begroting of in het collegewerkprogramma, is nog slechts een idee. De onderbouwing 
en concrete uitwerking moeten nog volgen. Wat de concrete ideeën zijn, wat er bereikt gaat worden in 
termen van maatschappelijke effecten, resultaten, welke afwegingen zijn gemaakt en de onderbouwing 
van de benodigde middelen, zijn nog niet gereed. 
Daarom dit amendement voor een pro forma vaststelling voor het gevraagde budget van de benoemde 
onderdelen in punt 8. Na de uitwerking in een raadsvoorstel kan de raad besluiten de middelen vrij te 
geven voor besteding. De bedragen die nu vastgesteld worden zijn een maximum, waardoor de 
begroting sluitend blijft. Punt 9 regelt dat bedragen die niet besteed zijn in het betreffende jaar, 
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terugvallen aan de algemene reserve. Hieronder valt ook de geraamde kostenstijging voor de 
energielasten van de gemeente. Deze bedragen kunnen dus niet lopende het begrotingsjaar gebruikt 
worden als dekking voor ontstane tekorten op andere onderdelen binnen een programma.
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