
GEMEENTERAAD
Amendement

Begroting 2021

Raadsvergadering: 10 november 2020

De ondergetekenden stellen het volgende Verzamelamendement voor:

- De wijzigingen uit onderstaande tabel, met daarin verwijzing naar betreffend document en 
paginanummer, in de Begroting en Najaarsrapportage op te nemen:

2021 2022 2023 2024

1 B1) 9 Meerjarenbeeld begroting 2021 -392.000 259.000 59.000 216.000

2 B 20 Klantbelevingsonderzoek om het jaar -11.000 -11.000
3 B 20 Uitstel Voedselbos -50.000 50.000
4 B 20 SA Sociaal: Beweegmogelijkheden -25.000 -5.000 -5.000     -5.000

  6 B 20 Uitstel/verlagen aanjagen/verbinden -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
7 B 20 Storting reserve sportaccommodaties -150.000
8 N 26 Verlagen extra budget eikenprocessierups -20.000 -30.000 -50.000
9 B 53 Efficiency -25.000 -50.000 -75.000 -100.000

10 B 13 Global Goals -25.000 -25.000
11 B 28 verlagen storting onderhoud kunstwerken -45.000
12 B 37 Ondersteuning musea 25.000 pm pm pm
12 Ondersteuning overige musea pm
13 B 63 Verlagen extra opbrengst OZB 200.000 200.000 200.000 200.000

14 Saldo amendement -186.000 70.000 -1.000 -35.000

15 Meerjarenbeeld na amendement -206.000 189.000 60.000 251.000

1) B: Begroting N:Najaarsrapportage



Toelichting: 

We hebben geprobeerd om de wensen van de collegefracties en de wensen van de oppositiefracties te 
verenigen. Daartoe is het onderstaande amendement opgesteld. 

1. Meerjarenbeeld voorliggende begroting
2. Klantbelevingsonderzoek om het jaar
3. In afwachting van een beter onderbouwd voorstel worden de budgetten voorlopig een jaar 

opgeschort
7. In verband met ontbreken onderbouwing schrappen van dit voorstel
8. Het college vraagt om extra budget in verband met de beheersing van de eikenprocessierups. Het 

bestrijden en beheersen is een proces van lange adem, waarbij biodiversiteit langzaam meer lucht 
moet geven. Het extra budget van 50.000 in 2021 wordt langzaam afgebouwd. 

9. Er zijn een aantal ontwikkelingen (automatisering, robotisering, omgevingswet) die eerst veel geld 
kosten maar vervolgens de nodige besparingen kunnen opleveren. De investeringen staan 
telkenmale ingeboekt, de besparingen niet. We willen er hier een voorzichtige start mee maken.

10. Invoeren zonder extra budget 
11. Het college heeft in 2020 een aantal onderhoudswerkzaamheden van kunstwerken naar voren 

gehaald. Hiervoor is een extra storting van € 45.000 in het onderhoudsfonds gedaan. Aangezien de 
naar voren gehaalde werkzaamheden op het geplande tijdstip niet opnieuw hoeven te worden 
uitgevoerd, kan de jaarlijkse dotatie van € 130.000 voor 2021 eenmalig met eenzelfde bedrag 
worden verlaagd.

12. Met dit bedrag kan museum De Proefkolonie in 2021 een bijdrage van € 25.000 ontvangen, bij de 
voorjaarsnota wordt voor de jaren daarop gekeken naar de hoogte van de subsidiebijdrage. De 
overige musea worden ook in de voorjaarsnota beschouwd. Het budget hiervoor is maximaal € 
10.000. 

13. De extra opbrengst van de OZB wordt met € 200.000 verlaagd tot € 300.000.
14. Het saldo van dit amendement.
15. Aanname van dit amendement leidt tot een meerjarenbeeld dat gunstig afsteekt tegen het 

oorspronkelijke meerjarenbeeld uit de begroting. Over vier jaar wordt er € 110.000 minder 
uitgegeven, terwijl de OZB-verhoging voor eigenaar-woningen gehalveerd wordt. 

En deze wijzigingen door te voeren in de Programmabegroting 2021 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2020

R. Weernekers H. Jager
Griffier               voorzitter
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