
  
 
MOTIE BEËINDIGING JAARLIJKSE BIJDRAGEN AAN 
STICHTING BROOKLYN BRIDGE EN VERENIGING OUD-RAADSLEDEN EN OUD-WETHOUDERS 
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 27 mei 2014, 
 
Constaterende dat, 
 

• bij de vaststelling van de programmabegroting 2014 de gemeenteraad heeft ingestemd met een 
geactualiseerd meerjarenperspectief, 

• onder de noemer ‘technische begrotingscorrectie en kleine ontwikkelingen’ de structurele verstrekking 
van bijdragen aan de Stichting Brooklyn Bridge en aan de vereniging van oud-raadsleden en oud-
wethouders daarvan onderdeel uitmaakten 

• de gemeenteraad daarom impliciet heeft ingestemd met deze structurele bijdragen aan deze stichting en 
vereniging 

 
Overwegende dat, 
 

• het op deze wijze verkrijgen van instemming van de gemeenteraad voor het verstrekken van bijdragen 
aan deze organisaties niet de schoonheidsprijs verdient, 

• raadsleden geen werknemers van de gemeente zijn en daarom oud-raadsleden ook niet als oud-
werknemers behoren te worden geclassificeerd, 

• daarenboven het bekostigen van organisaties van oud werknemers niet meer past bij de huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied, 

• de Stichting en vereniging voor de lopende periode mogelijk wel rekenen op deze bijdragen en de 
gemeente lopende verplichtingen behoort na te komen, 

• het voor de raad beschikbare budget dient te worden besteed aan het functioneren van de huidige raad 
of ter bekostiging van de raad ingestelde commissies, 

• het college kennelijk wel een mandaat heeft om te beschikken over het raadsbudget maar daaraan geen 
voorwaarden zijn gesteld aan de hand waarvan deze beschikking op een meetbare en transparante wijze 
kan plaatsvinden, 

• het gaat over een bedrag van jaarlijks € 3.000, hetgeen niet onaanzienlijk is in het licht van de recente 
bezuinigingen en financiële positie van verschillende maatschappelijke organisaties, 

• de gemeente Stichtse Vecht beschikt over een goede en bruikbare subsidieverordening met onder andere 
heldere toekenningsregels en behandelingsprocedures, 

  



 
Verzoekt het college, 
 

• deze genoemde actualisatie aan het meerjarenperspectief, voor zover het de bijdragen aan de Stichting 
Brooklyn Bridge en de vereniging van oudraadsleden oudwethouders betreft, bij de programmabegroting 
2015 weer ongedaan te maken, 

• alle aanvragen voor verstrekkingen van subsidies of bijdragen te beoordelen volgens de in Stichtse Vecht 
geldende subsidieverordening, 

• een voorstel te doen voor het expliciteren van het mandaat van het college met betrekking tot het budget 
van de raad, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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