
 

 

Amendement  Voorjaarsnota 2017 / extra middelen voor cultuur en beheer 
openbare ruimte       
 
Plaats   Breukelen 
 
Datum   27 juni 2017 
 
Agendanummer 6 
 
Onderwerp  Voorjaarsnota 2017  
 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 27 juni 2017;  
 
Besluit 
 

1. De tekstpassage op pagina 1 van de Voorjaarsnota 2017: “In de Voorjaarsnota actualiseren 
wij het financieel beeld. Uit de Programmabegroting 2017 blijkt dat het financieel perspectief 
vanaf 2018 licht verbeterd. Daardoor is er ruimte om op enkele onderdelen extra middelen toe 
te kennen en een begin te maken om de lasten van onze inwoners te verlichten.”  te wijzigen 
in:  
 
“In de Voorjaarsnota actualiseren wij het financieel beeld. Uit de Programmabegroting 2017 
blijkt dat het financieel perspectief vanaf 2018 licht verbeterd. Daardoor is er ruimte om op 
enkele onderdelen extra middelen toe te kennen.” 
 

2. In tabel 2 (pagina 7 van de Voorjaarsnota 2017) de “Verlaging OZB 2% op woningen” ad. 
196.000 euro structureel vanaf 2018 te schrappen en te vervangen voor: 

a. Extra middelen voor Cultuur ad. 36.000 euro structureel vanaf 2018 
b. Extra middelen voor het Beheer van de Openbare Ruimte ad. 160.000 euro 

structureel vanaf 2018 
 

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 
     
Verlaging OZB 2% op 
woningen 

- 196.000 - 196.000 - 196.000 - 196.000 

Cultuur -   36.000    -36.000    -36.000   - 36.000 
Beheer Openbare Ruimte - 160.000 - 160.000 - 160.000 - 160.000 
 

3. De toelichting op pagina 8 m.b.t. Verlaging OZB 2% op woningen te schrappen en te 
vervangen door de volgende tekstpassages: 
 
Cultuur 
In de raadsperiode 2011-2014 heeft er een grote bezuiniging plaatsgevonden op het budget 
voor cultuur. Nu het financieel perspectief van gemeente vanaf 2018 licht verbetert wordt 
voorgesteld om het budget voor cultuur structureel te verhogen met 36.000 euro. Deze extra 
middelen worden ingezet voor o.a. cultuureducatie (waarbij gedacht kan worden aan het 

 

Stichtse Vecht  



jeugdcultuurfonds) ter stimulering van talent en creativiteit en voor culturele activiteiten die 
bijdrage leveren aan het op de kaart zetten van de gemeente Stichtse Vecht. 
 
Beheer Openbare Ruimte 
Om te kwaliteit van de woon- en leefomgeving te verbeteren wordt structureel 160.000 euro 
extra beschikbaar gesteld voor het beheer van de openbare ruimte. Deze extra middelen 
worden ingezet voor o.a. verbeteren van het groenonderhoud, schoonhouden van 
zichtlocaties (zoals (winkel)centra), verbetering onderhoud wijkparken en de aanpak van 
zwerfafval. Bij de inzet van de middelen is het nadrukkelijk de bedoeling om (de wensen van) 
inwoners te betrekken. 

 
 
 
Breukelen, 27 juni 2017 
 
Ingediend door de fracties van de PvdA Stichtse Vecht en Lokaal Liberaal, 
 
 
Maarten van Dijk   Frank van Liempdt 
Partij van de Arbeid   Lokaal Liberaal 


